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 اهنیس نامزاس
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 نابتسلاک بپ : زابتما هدنراد

 لایر ۳۰ تممق سس ( موس وتسب لا ) ۸۱ لسلم (دیدج هرود ) ۱۵۵ هرامش

 - ۸۳۹۵۷۱ سلت - ۱۰ نامتراپآ - ۴ هرامشس تلوروریادتا تل ودمزا وردها رراهچ :یناشن

 ۱۹6۷ یتسپ یونس هرابش

 و یا

 31 و سوت
 و صیص

 عن

 ...می رکشتمناتا یمامت زا,تف رذامنت زا یگتسخ

۳573 
 رطفدیع یعیو هرامش زا هک یمرگ لابفتسا رطاخب ميرکشتم «نامیمص دانایگمه زا ۰ ميرازگسایس نانآمامئزا 8

 .دشابام یگنسخ یوگناوج تناوتسهکد وب یشاداپ نیرتگنتق . یتسردهبنیا .دیدروآ لععهب هلجم

 اب هکامشرب هرابرازه یدورد ,درب ار شیوخ تامحز یمامئ رسجا و تشن ینامداثهب لابقتسا نیژا هبربرحت تیه

 اههارنیرتتخسزا نتشذگ یهاگ ؛دینادیم . میرادرب ماگ هشیمهزا رترا وتسا میرادورشیپ هک یهارردات دیدش نابتشپار ام. تقادص
 ناب رهم ناگدنناوخ امش . دراشنبار شنسد , اناوت یتسدو دننش, ششوگ ردینابرهم یادص هک ی طرشب .تشنکعم ورهر كي یارب

 «تساهدنزا- و حرطم,هدنز هلجم كي یاپ شیپ رد هاوخانماوخهسک یتالگشمزا نتشذگ ی ارب ارامو دیدنانا وتیتسدام یارب
 دراد رکشتیاج هک ی تسا رب سم وانص هعهنبا .دیداد نتشاد رتماگ قوت

 .دندرکی م یرواد هلجم هرابرد بصعت اب هکدوب یناگ دنناوخیاهرظنراهظا,دوب زیزع نامیاربمه زا شیب هک هچنآ

  یاهمودنا رفر یگشیمه بوچراچزا « امیصراتس یسربهمه نیا هدتبوخ هچهکنیا و دنتشاد فرح مودنارفر نییوبجم هرابرد
 ۰ .دبلطيم كيربت ,دیاهدبزگ رب ار نیبوبجم هک ی لامش باختنا نسحنیا میتفگ هک . تخبرمهرد اراه رایعمو دمآرد تسدنا زا

 3 یلاهتحب وءزا بلاطم هکنیانآ و میرادیشوخ ربخ .دیآیم رب ناتناههمانواهنفلت زا نیا .دیاهدیدسپار هلجم یمزات مرق
 2 نامیاینعضو توقو ؛ ندرکنامدیبات و ندوبامراتک رد .دناوخ دا وخ امیمراتسرد جیردتب هک مياهدروآمها رف ناتیا رب
 باناهدرک یرواد بلاطم هرابرد صعتاد و دیاهدون روابنامبا ربهتیمههچ رگا ميرادزالفتنا مشزااماک تساینامه ؛ نتنگار

 ...دشخبیم لامک ارام یلاحشوخ . نتئادامش نوچ یاهدنناوخ
 ور سا نیز لب لند

 ت ِ

 ال رچ و میرادن «یگن ر»تاحفص ,هرامش نا  رایسب شزوباب ۱

 ؟ارچ و . میرادن یگتر تاحفص هراشییا نا ماهدت و یط هکتیازا - ميهاوخیم شزوپ هنابیمس 9 ۱
 ار یئاهکع هجیتنر هو دیشک راک زا تنش ام یژانروازگ دوب رطفدمسیع اب نراقم هک هبنشکب زور یلیطت تان.

 تسیب و دش هدامآ رترید ؛ میدم ار هلجع تاحفصات دنریمهناتپاچهب هبنشود حبص دیابیمو میدوب هداتسرف روا رک یاربهک
 هدامآ می روت یارب هینشزوریا رب یفاحسو پاچزا یپ ۷ دوشیمیدننهحفص هبنشهم و هبشودیاهژورردهلجمیف رطزا و ,دیسر ام

 نمی یزاسروارگ مبتفک هک روطنامح هکاجنآ زا یلو .ميشاپهدرک هدامآ هینشودرهظ انار یگنویاهمرفدیابیم ام و ۳ ر

 یگنر مرف دصوم زاو دیسرام تسدب هبنشود رسع اهروارگ هجبت رد و دوبهنخان عقومبار اهروارگ هبشکپ زور یلیطعت
 :هتفح نیا رد نانچمهار یگنر مرف دشیم هک تسا حیسوت هب مال .دیدرگن رسیم هلجم لعاد .یگنر مرف باچ , دوب هحذگ

 اپسک يعفومتسرد ینعی ۰ دشیم میزوت اهناتسرهشرد هبنشهسوهتشود یاهزورو نارهنرد هنش زور هلجم ضوع رب ۰ تشاد
 دوش هداد.تشگرب + 3

 «مراپبمیزوتهبدعوع سار هلحم ميناّوتب ۲ ۰ مينکفْلحءرامش نيازا اریگنر مرف میدش زومحم؛ فسات اب یلو
  هثفه رد . مياهدوب وربورقداس ؛قداس ناکدناوخامش اب تیمهاسم دینادیسک دیشاپ اربثپار ام شزوپ میرا
 رم. لو تن یوم نم .تشادمیها وخ اریگنر تام

 ریدر یایفرح
 ۱۳ هحتس»

 و ره هراسرد یندناوخ یلاهرخ 8
 نادنم رنه

 ۰۹ی۸ر۷و۱۶ تاحعس رد

 هسردم گنز 1

 یره یاهم رهچ تا رطاخ و هردم یاه

 ۰۱۳ و ۱۳ هحنص

 لاسزاهنکترب یا رير

 نئلآتربار ... نابرهف تي یهاح 9
  نسوینلب .دوویلاه هزاوآ رب رگامنس

 یرهر ار رسکللترب و نیلباچ نیدلارج
 . تساهد رک

 ۰۱۷۱5 تاحفح رد »

 هناوجت سونور نمد زا ۰

 4۲۴ هحفح ۶

 * یهاگن..ره شجزا یماگنهربد شرازگ 8
 3 یرهدادپور کابهب هیاجهمه

 ۷ ۲۱۷اسنسص

 دّقل تاحفص رد .ملیف شرازگ و دقن ۰0

 تاصغمسرد . مينانگمیاهزات لصف ملیف

 اب ملبف ییایشژزا لودج و اهملیق ید رت

0 
۶ 
3 

 1 ,دیلا وجبم

 ۱ ۰۵و41 تاحعس» ِ

 یاعلس. زادنامشچ ۰ مرادضرع

 ؛مودنا رفرناگ دن ربمال مالعا. رتهرا زاب, .ناهج

 + تا ربا یاعسیم یاهملیف ,ناکسا , رتسوب
 و تسلاج یبلاطب ... و یدیک یابی

 حها رف ناتا رب هرامشنیرد هک یندلاوخ
 1 م , مياهدروآ

 ۳ اعنم» هزات» یاهدب السا داهکع
  (هگ وم ویدوتسا) حیبذ : زا

 كس



 :تسارزوه هک روه هک مياهابش [7
 نانادرگر اک و نازاس ملیف یاهدع

 دره هاویش ردآ» لاپدب نامشچ

 یتصرفات ونسه امیس نیا نیتسا رو شررا رب

 و عاونا یقیرط كي هب دن روایم ثاچ هب

 ودتکیم ناثيا میدقت ار تاداهنیی ماض
 : یهجوت لباف و بوح راپسب طیب رق

 هراتسنیاابندرک راک تهچ اردوخ یگدامآ
 «هدرک املیس ككرت و لاجنچ زارود ودسره
 مه زایدرومنارداما و دن رادیم مالعا

 هبیدعام خسای زونه اویش رذآ هک میاءهدیش

 ابو هدادن ناگدنهدداهشيپ نيازا مادکچیه
 ناداهنشيپ نیا هعلاطم هب لماک ید رسا وخ

 شزوب تیاهن رد مهرخآ تسد و دزادربیم

 تففاومویراکمه مد یهاوخرذع ول
 نیا لباقم ر نو

 امنیس هرادود یتقو هچ هرخالاب هک لاوس
 دهدین یحیرص خساپ ,درک .دهاوخ زاغآ |
 4 دراذگ ی م یرامخ رد ۱ شارادسودو

 یزور هرخالاب « ی

 د ود کی م مالعاار

 یندناع هر ی

 ,هناب دش دها وخ امسیس هبتشگ ز اب هب رساح

 امشو ناددوخ زا مهامهک تسا یلاونس سا و

 دننک ی ما وشرذآ زا مه نارگامنیسو امزا مه
 خساپ ارنآ هنسناوت یتسردب ست زوه و

 دو

 هک « راتخم یقت مادینغ [

 [۳۳۹۹سسث_ث_ثغ»ح»س۰+»بج->

 هس 1 هحشح ۲ امنیس هراتس بس ۱۵۵ هرامش

 | یئادص هس هنارت كي ههلاو شکلد و هیضرم# |!
 :ملیفمادک رگب زاباویشرذآ 9 ؟ دنک یمیزانار

 ره یا اونا نیامامن اهزوربا

 ۱ و تامرعه رول و هدروآ مهدرگ ار
 ار یرادهتماد یراک رب ؛ ورین

 تیهوماب زین اههیمز یمامنردو
 ۰ تسا هنیدرگ وریور

 9 رضاح لاح رد رانخم یقت

 9 + تادرگر اک دچ یاریویراس دنچ
 هثوف نادرگراک ماقم رد یلامسیس ملف
 راک زا ملیف دچ رد و دراد هیهت

 و تا ندرکی زاب لاح رد رگید

 اوادم رولعب اه تیلاعف نا ماعت

 زار يرته یملاطم نتشون مرگ رس
 ۰ دشابیم تختپاپرصت یاه

 "تادرگراکماقم رد راتخم زا

 رد ریگنا ربلاجج ملیفود یدوزب
 و3 لا توچ هک دید مییهاوخ فاتخم

 ۲۳۶ قارت ار درومنبا رد رتتب حبصوت
 9۳۳ یار اهلیق هک تناذک میهاوخ
 ۰ لحارم هیلک و هدیدرگ هدامآ ندغ

 1 * یزورمآرسپ و رتخد

 |39 اههماترب یارچاءوحن رد یلوحت
 ۲۳ تاعسا هب و دروآ دوجوب

 ار#5 ییاودنیامن زاغآ هوخ راک رب
 ۱ هتتاوخ مناخ كي زا توعد اب



 یموسخپ هدنناوخ زونع هياهدینش هکبروط

 رد دوخ یرعن هس میت لیکشت یار ار

 هل اصم ونکا مهو دناهتفرگنا رظن

 هش یا.رهچ راتوعداپ یدوزپ و هتصس

 سرباز دوخ لاحخت ؛درک دنهاوخ باخت

 صسامه راب نیاهت تسن مه دیمب و دنزیح

 دنوئب ققوم دهرطرپو یقودابناوجود
 كيزوم نادنمقالع زا یرامشیب هورک هجوت

 رانا زد : لاح ره :هدنیاد بجا رزور
 میتصا رهتو ییآ دیدچ مین شرک لکش

 درم هدیرف نسحم » هک مياهدینش []
 و ویدار بتکی و رازه فورعم یاهناتساد

 هک ینالوط تدم كي زا سپ + نوبریولت
 یاههمانربرد تکرش فرصاردوخ تاقوامامت
 را رصا و داهنشیپ هباریخا «درکیم یلویدار
 یارجا هتفرگ میصت ؛ ناراکمه و ناسود
 بشکب و رازه نیربش یاهناتساد زا یدبدج

 تروصرد هک دنیبب ككرادت نویزیولت یا ربار
 تسیفف وم زا اهلعق ؛ میمصت نیا ندش یلبع

 دیدرگ دهاوخ رادروخرب یبوخ
 بشکب و رازه زی البق دیرف نسحم

 رد و هدرک ارجا هدنز روطعب نوبزیولت ردار

 یارجا یرازگ هیاب یلصا یاههرهم زا عقا و
 دوب زیولت و ویدار رد بشکی و را زهیاهناساد
 .دیایم رامش رتاتت و

 هیهتمرگ رس نونکاره ؛ دیرف نحم
 یاسناتساد میت و یلک حرط نتئو و

 وتسانوب زیولت ردا رجا یارب بشکب و رازه
 نسیلوئسمیلست اردوخ داهنشیپ اهزور نیمه

 و دون دهاوخ نویزیولت رد یزاس لایرس

 یدورب ,دوش تقفاوم نآ نتخاساب هچناچ
 نوبزیولت ردنآ شامل سپس و هیهت دهاخ

 .دو میها وخ

 «یشاب طابخ نح »هک میدن 7

 رب رگیزابونادرگ راک
 ؛ نویزیوت و ریدار

 قوث یحامو هادمتا
 الماک رولب !ریخا

 حل

 «كان رواد شقن یظعا ویاح یسک 7تا ییم

 ددنناوخ مادک 9 ریگنا رد لاحنح ملیف هد اب راتخم

 طایخ دنکیمآ رحانوب رب وات ردآربشکی و رازهدب رف
 یدوخ لد«وش» یارسحازا«یلس»؟ تسینشناراد

 ؟!دنک میم گاط را ندشنشومارفیارب نیرو
 نا.دیع م ود یک اب

۳ 
 ناد دناوخل 9 یئاه تباق

 ک 

 دی و توخ نسح
 دح ون طل ییوخ و مکحم

 هم ۹ هد ودحم حراح

 میساننیم وب اه همیج تح

 هک مه یبوخ ۳ میرزاد نایمط

 ق هک یناح هنارت

 دون دهاوخ بلج لومصم يط اراع یلیخ

 میتص اه هنا دنیش راطت

 هسلاز» اهزورنبا هک مياهديیش 1

 هکن ویزیول و ویدار ؛امنیس , رتاثت رگیزاب

 یاههرهچ نیرتراکرپ زا یراگ

 یوهایهرپ یایند زا رودپ رصاحلاحرد ,دوب

 اب ودیاهوپدونسا مجید هئوک ی + فا رع

 «تسا ملیف ندرک هلبود مرگرس نویزیولت
 یارسب یاهمانشیامن هک تاقوا یهاگ زجب

 دنکيم یزابو ینادرگراک وپدارمودهمان رب
 طمخار یرنه یاههتشر مامت رود یلک رولعب

 شکیدزن ناتسود زا یکی لوقب و هدینک
 هتش زاپ ار شوخ دراد شاوپ شارپ

 !ار دوخ ناهگان هک تسیلدیمب و .دنکیم
 اماک تحارتل هب و دلکی راک هنحم

 زاد رپب

 ناگدنونش نایم رد نونکامه هلاژ

 وتسارادروخرب یبوخ تییوبحم زا ویدار

 افاو, ناراکرسناتسد زا یکی هتنک قط
 دوسخ تیلاعف زا هنوگنیا هک تسا فیح

 ره ۰ تسین "شارادفرط رکذب و هدرک مک
 هلاژ ینالوط اتش توکس هب هچوتاب « لاح

 یرنع یاهراک زا یو ندش هتسخ هیاث و

 ینوسسخ تارطاخ هپ هچوتاپ نینچمه و

 یسار ناملد ًاعفاو:مپ
 فو مینیب توکس رد هنوگنی هدنزر 

 تیب تیل اف زاطتنا یو زا مدرم مينکیم

 شیپ زا شیب اروا دنرزاودیماو دنر

 دن هب دوخ نایم

 یاههمان ریهدنک هیهت كبهکمياهدیش []

 و نزونیگس هدنناوخ «یلس»زا .ینویرب ولن
 یوبریولن یهوخ» یا رجایارب مادناتش

 یلس تقفاوم مدعاب هک هدروآ لبعب توعد

 غارس ینابحع و تحاران و هدیدرگ وریور
 ۱۲ تساهنفر رگید رعکت

 لیلد نیاهب یلس هک مياهدينش ابا و
 یراددوخ هدننک هیهت نیا داهشیپ نتفریدپ زا

 ین وزبولت يوخ كمي يارجا زا هک هدرک
 هدتهیه ناکد وک یآرب4۲ لاسا زورو رد

 تسجز رطاخب اهته و هدبدن یربخ ؛دوب
 .هدوبهدشن یو زا یرکشت هنوگچیه , شیاخ
 تخادرپ واهب مه یلباق درمتسد یتح هکلب

 یلساک هدیدرگ ثعاب هلاس نیمه ودناهد رکت

 زاتخب یقت [) لوقار یاهدننک هیهت چیه داهشیپ رگید
 رطاحبا ر باصعا كانج و رسدردیلک و دنکن

 4 یگددننا وختیعقوم نتخادنا رطخم و وشیا رجا
 ۱ هدزتدتاب یرصتخم غلبم نتفرگ و دوخ
 تحارلایخ اب ضوع رد و درخت دوخ یارب
 سیما هقالع دروم راک اهنتهک یگدنا خب

 . دزادرپپ دشاب

 وامنیسناگدننک هیهت هک میاهدینش[]

 نیا ناریا
 اصلیف رد«دیدج» یاههرهچ زا هدافتسا

 «تبن ار لیامت نیرتشیب رخاوا

 یسیوخ یناث ناو دناءداد نان دوخ را

 ناگد سرما یارب ۱ ءزا یا

 دناهدرک ادیپ ار یتفریپ هنوگر ه

 ناگدننک هههت لیامت نیاتع دروم رب
 1۱ هحفع رد هیقب

 تسرف هکت سا

 نر 0

 .امتس هرات - ۱۵۵ هرامش ۵ هحفص 0

3 ۳ 3 
"1 



 یاهتساک ننا
 یحراخ ویناربا
 یامه هتفه رد

 نیرتشیپ ؛ ریخا
 دنتشادا شو رف

 ت
 رهو زورره هک یلاه تساک نایعرد

 هامروب رهشرد : دوشیم هصرع را زاب هب هه

 نارتشینفورعمتساک .دنچ ناکامک ,؛ لاسا

 ریگمنچ یاهشورف نا و تشاد ار شورف

 دراد همادا مه زوه

 یمیدج

 ات هک طق ۹

 ه  ِ 5

 تساک هع وصجم نه و

 هیهت ناربا یلم نویز ار نامزاس |

 ناموک ۱۰۰ تیق هبو تس او ۶ مس

۳ 

 تساک هم نیا هک اطناث# لاح م

 نمی هناهتشا ۱ و

 تساک هس ن بفناح اه تساک مانک هفنآ

 دن هتیف

 ق ی هزات لصف

 لایق هامرهم زا رناتن ۰
 ِ ترک دهأوح رس

 یاهتیاس یرتالت فاتخم

 رابآ هم یارجا یارب اردوح

 ال اب رویرهشینپو تسیب رالآ
 ۱۳ راک و یر دسحس زا
 لوح زا ار دوخ یهرات لس

 3 رد + زین یهاکشنادیاههو رک

 ۱۹ ایوب رد ارم
 اوترپ هتشون «لاوچسلاین نرو اب

 هدگشادداتما یناهرگ راک هب
 اوح هحس رپ رثوک دبحم اب
 رد كيتامارد یاهره هدکنا.

 5 راک ,دومن دهاوخ هصرع ار
 ْ "راک نیا یاضغا راک زا هشیمه

 ۱ 3 زآ ۰ میلخلیع امسا.د ومندها ح

 ۲ دیفم نژییوالباب لاییناب روا
 7 ات هاگراک گخیمح نانادرگ

 هک یتارییعت ولوحتهب هجوت اب
 ۱ شیپ رتالث هزادا یربهر

 شب رد او یرابرپ لصف هک دو ریم

 ۰.۰ لو یهصق كابهب شخبمرد ثرموىک یهزات هاگن

2 

 4 "ِ ی :

 - گیل ۳ .رح
۰ 

 ۱ومع نآ رک ا رب «روک فوب»
۰ ۰ 

 ۱9و وکفوب نتخاسمق ینایمیک یندناعهتیمه راگهآن«روکفوب» (]

 ۱9 لمعیو تشذکن ,فرج هلح رمراهک
 . شیپ هک شخبمرد ثرمویک دعب

 993هب دوب هتخا ار «سرج» «اتوک دنشخب مسجتار تیاده هصق نیاءایس
 هدافتسا اب .دیژاب تسد روکفوب وغرثانیااب یئورایور زا راپرحاما

 29 نوچمه یلباف یرگیزاب رهمکرزپ» هکنیا . دناهدادناتنیراک هطفاحع

 ۶ تاده روکفوبهب شخپمرد «شایهاگشنادهرت» ناونعب آرد «اعیف
 !هب یثون یهیواز زا و هتخادنا دیشک ریوصت هب مک تارودقمابار روکفوب

 ۶ شخبمرد شخوک . تسامدرک یاهتشون اب ناوتیم هک هادناشن ؛ ملبف نیا
 ناجوهمقیهب وگمح و یایف هتخاس هک ف وب .دشورردور مه تپادح

 مدآ یهیحور سرتس زارود هبچ زگا , امیفر رهمگرزب یرتمیلیم ٩
 ۰ ۰ ۹ طتزاذکب نارکاب ارنآ هک ئادینارانساوخ
 4 و ریس_نیرح نیا نتخاس زا زاسلیف فدح هکاجنآزا ما
 .تسثل ود رد شخبیمرد قسلعتم ملایف و تساهدوبندمآ رد پسک « ملیف

 هب شناتسود یارب ار ملیف هب زا شاهدنزاس . هدوبن یموبع یامنپسپ
 * د ملیف مياهدینش هک هن وگنآ هززابرس نآ نتشاذگ نارگا

 .دیآیم رد یموبع

 یهسوسوامنارگ امنیس یارب ۰ تیاده قدام
 وزس هگیامهو یایند ۷ تساءهدوب یریدپ

 هوصسم هک دانفارد همزمز دعب یتامز



 یا رب امنیس
 هدیناوخ

 تهاشزا هک یلاپونهدنناوخ . هرهخ [7]

 هرهچ اهزو ربا ۰ تسد» رهنیب شوگ و گ هب

 زاشآ ۰ تسا هدش یرنه لفاحم یانشثآ

 ما رهش * شردا رب يراکمهاد وا تیلاعف

 هرهچ كيوازا «یفرشم رتخد» . دود هارمه
 مای ینایرق دوحباب شلاجنح دعبو تخاب

 تخادنااهنابز رسرب ار وا
 هک یمایم هراباک ردهما رب یارجا

 نینچمهودومنیم هرادایناب رقدومحماهزورنآ
 جاودراهعیاخ . وا زا ینابرق غیردب تیامح
 . دز نماد ار ودنآ

 نیا ندوس هرهچ تعال هک یاهللس

 شوگ و گ هب هک تسایتهابش : تساهدش هدنناوخ

 ننا ریسک ره لوا هاگن رد هکناچنآ . دراد

 یارسجا مرف هژیوب .دنکیم هیکت تهاش
 ماگنه رد شناکرح زین و شیاهگهآ
 نساد رتثیب تهابش نیاهب همانرب یارجا

 داراسلیفیوس زا هک یتاداهشیپاب . دزیم

 اصیسب ارواءایس رد یزابهبوسو دش

 یارسسن !ر دوخ ,اهزورپا و هدیناثک

 نیم رد . دنکیم هدامآ اهملیف رد یزاب
 «فلتخم نازاگنهآ زا مه یاهزات یاهگنهآ

 هحرعاراهنآ یاهزات تیلاعفاب هک دراد هدامآ

 دومن دهاوح

 مان راتخم یقت یمزات راک رد ۰ هرهخ

 نا وخب قشع را نمای تشاددها وخ یزاب «

 و راتخم دوخ اب هک تسوا ملیف نیلوا نیا

 .دوبدها وخ یزامه رگید ناوج ناگ دنا وخ

 ارقرتاثت هراداسارب رد تسیدنج ۰ رتاتت
 11 ت ٍ

 شیپ ار رتانئ « تساهتفرگ

 تروسهک ینال وصتای امادومنیم هرادا 4یتناذ»
 ادگاو نایریصن یلع هب ماضم نیا تفر ۳ ۱ ِ ۱ 

 هنیمزرد هک تسیئاحمرهچ زا : نایزیص ۰ ۱
 همانشیابنو ینایرگ یرگیزاب - را ۴ ۰
 ِ یاهتیاخ حب یاهراک . یسون

 هن۱هدوب .نادروخ رب یگنهن یاهشزرا زا

 ناب ریصن یلعاپ هک یراقو و تناتمسوصخب
 هشخاس مضاوتم یدنمرته وا زا تسها رمح

 درادیماوما رتحا هب ار یسانشرنه ره هک
۳ 

 همانپ امن هتشذک ۱

 هک دنراد دایب ار «لا رتاثت هاگنی» شورف رب

 هدوب هقباسیب ناریا رتاثت رد نآ .شورف
 رالان رب لاکب دودح شیامن نیا . تسا ۱ . ۳

 نآ ,دوب هدرپ یوررب رویرهش چنپ و تسیب ۱
 هقالع . ناريا یضوحور تنس هی هک شیامن ف ۹ 0 ۱

 نانچنآ شایمدرم یوثحم هطساویدادیم ناثب

 رسسنه و ثانهرف هک دش وربور لایقتسااپ

 یلصاوفرد :دنکیم !رجا دوخ ار شیاهشیامن

 ؛ یوسلوم رادشارب لارتاتت هاگنب شیابن زا

 شام هی صاخ یئاشف ؛ وا نیشنلد یادم

 ویسلاو رفعجینادرگ راک هپ نایریسن

 یاهمانشپ املرد رتاثت فورعم نارگیزاب ناعتاهب

 راد یزاپ یرلل دمحم زا «تکاس» مان
 روپ رهش چپ و تسب رالات هرات لسف رد هک

 میصن زاک نیتسخن نپا . دیآیمردا رجاهب

 دشابیم لارتاثت هاگنب زا یب

 یاههمان رب لابقتساهب نوی زی ولت
 !.. دو ریه یگن 2

 زاوشیپهبكنيا مهزا . نویزیولت 8
 یاههمانرپ یلف رقف . دورهمیگنر یاههمانرب
 دسسیوکیم نالوئم هک روطنآ ینویزیولت
 ؛هکنیاو تساههمان ربندهيگنر نیمه رطاخب
 یهشارایارب اردوخ یمس یماعت نویزیولت
 راکب یگنر هتیرطب ینویزیوظ یاهدمانرپ
 دهاوخ طبن یگنر هقيرط امایتاهوش دربیم

 هتخاسسپ نیازا هک یئاهل ایرسنینچمه . دش
 روضح مدع .دوب دهاوخ یگنر دش دهاوخ
 رییفت نیمه رطاخب اههمانرب ناک دننک مالعا

 شخپ یارب اردوخ هکنیاو تسا لوحتو
 روطنا .دننکیم هدامآ یگلر یاهمانرب

 نوبزیولتهدرپ تشپ رداهتیلاعف تسادیپ هک

 یلعف یاههمانرب رطاخ نیازاو تنایرج رد

 رهات هدمآ راچد یدوک ر نینچ هب نویزپرلت

 ور یگنر یاههمانرب رد دراد هتنچ ردهچ

 دناوتپ همانرب ندش یکنر ميزاودیما . دنک

 یفالست ار نویزیولت ینونک ریگمشچ:فش

 دنک



 نآ رهت ملیف یناهجهرا ونشج نیمجنپ

 را ۰ دا رهن ملیف هراوشج یبجچپ 8
 تف مد مجنپ هراوتجرد , دکیم زاغآ ار دوسخ یرارگ رب هاعرذا ۱۸ اب نابآ ۰
 دناوح یلالامهیم دراوینفج : هتیمه لح تساهدن هنفرگ رلن رد ملیف شیامن یا رب
 یاههمانرب : لاسا . دمآ .دنهاوخ نارهن هب هراوتچ یارجا عفوم رد هک تئاد
 تسا را رف نا هب هراهنچ

 هشب اسب سا

 یسیلف رانآ ریرورم بس
 ادیاو هردنا یاس ب۴

 قرش یتفا 4

 , اههراوشچ هراوشج
 نوتیگ رتساب یاهملیف شیامن ٩
 سکس رفساگ اد یاهملیف شیابن ۷
 دراد شوگ و مچ امسس سه
 دوخ زا ,یینعن سه
 ناربا یامنیم لا هاهپ ۰
 راثآ رد رورم هب + مچپ هراوشجرد

 تفضح رد هک میروخس رب یتیلف وکیردغ
 نا راک رد هشیدنا لوحت رگنایامن .دنا تیم
 هب مزیلار زا روطچ هکساو دشاب رگاسس
 هراوشج.دهدبسناشن هچون ین مریلا ر
 یاهدما رب دهتشاگ لا زا هک اههرا وشح
 مه لاسا , دوب هدخ هدوزفا هراوشج
 یاهلف زا ینجلگ هک , دوتسم را زگ رب
 شیامنهباههرا ونشج گی رب هک تا ره

 با هحفص ۲7

 كل
 - رو

 اههراوشچج هراونج تا هننآرذ
 هاب « یکات هدنار هب میر ۳

 هتخان دوخ نآ زا ار ناک هراوشج یه لخسن هک اکیرمآ زا سیمروکسا نینرام
 سیلآ « ملیف ییسروکسا نیترام زا . تسا
 هراوتچردار «دکسن یگدنز اهیا رگید

 میامدید هشلگ لاس یاههرا وشج
 رمور ككيرا هنخاس «وا زیکر ام» ایلانیا زا الاکسآ هرونا زا« پت :فیلک ۰

 رگید هلمج را ایناپا زا !رولاس سولراک زا « دیهدب !دع اهغالک هب» و هنارف را
 دته اههراوشج هراوشج یاهملیف

 یا

 « تشرز

 قرشرنرب یامنیس هب هاگن ؛ قرش
 یاس اب دناب یاهفرامن دنا وتع 4 تل
 یاهملیف شادن , یفرخ دارگانسو قرش
 یسدمک دوشیم هنشاذگ تمام نارود نیدهک نیا راک هب هک تسیتمرح + نوتیک ساب
 رادروخ رب یاهژیو یاهشززا زا شزاک 6
 یرا دیددیدجت ,سکس رف سالگ ادیاههلیف . دو
 وایاهسلیفیاشاحن املص هک ینیرغ مغ دباخ و انس رود یاهلاس بویحم ثكي زا تسا
 هرطاخدناونیم,شیپ یاهلاس داناوج یارب
 یاهملیف رد هک تسا هراوشج رگید شخب « دراد شو و مشچ امسس» .دنناب زیگنا
 رگید یاه رتهاب اس هلطسار شخس نیا
 یبرجت یاهملیف زا شخب نئا, دوشیم یسررف
 , در دهاوخ دوس مه .تسو

 امتس هراتس - ۱۵۵ هرامش

 1 مسقهد رد لاسماه زا ونش> ۰

 :تیهاوج اوت و
 هن یهایف نونک ات ناردازاو
 تسا هدسن هداتس رف هراونشح

 هرابرد تیاهملیف «هدوخ را یتعن»
 لالقسا لات نییتیود .تساعت هک اکیرمآ
 اهملیف نیارد . دیایمرد شیامنب . اکیرمآ
 بدروخرب یتیویخرس یاهگنچ : تسا هدشخ تبثاکیرمآ زاس تئوئرس و مهم یاه هطحل
 .. و یدا رز صیعن یاع

 مرابرد «ناریا یامیس لاس هاجچپ»
 رد نآ تالوحت یسرربو ناریا یاس
 یارب شخب نیا تسا لاسح+ ننا لوح
 دصدتسدبیلماک تحاش دداونیم رگائامن
 هب نونکات هفطن زا ار نا ربا یاس ۳
 . تسا منتفم تصرف كي ننا نا ربا یامسنارادنسود یارف . دنینن هب اشامت

 تراک هنیزگ «ادیاو هردنآیامنیس»
 تسا هدنام ساشان ناربارد  .تسا یقرش یابورا زا رگامنیس كي یاه

 نونکارهرا هک . هقام شخنو و
 ار هضرسع لیاق یاهملیف ؛ یسررب هتیمک
 دیاملیفرعم نارواد تئیه همان دنبزگیمرب
 ورا وشجهبنونکا مه زا «اهرانات یا رحع»
 «نولسیل یراب» رس تسا هدذخ هضرخ
 زا رگید یلاهلف و كيربوک یلناسا هتخاس

 ؟ رولس

 یاهلحم تیاورهپ اب 8
 ارگ رارق اهرنویلیم بس ر

 "یم هک وگنارام
  دنوخ مدنناوج .دنها وجیم

 ۳ !جعواب غول
 شب یته رد 8

 دهد اپ هک .دزم 8

 بم یتفلت اکناژویودنال اب
 خ تداعب انوخ -

 * تاحتس رد 8
 نیرن مناخ هک مدناوخ

 ۱ تیپوصم هپ و ماهدناوخ

 !تسا هدمآ راکتساوخ

  دع دهاوخ هضرغ دینک روبار ربخنا أ هراوننچ هبیلاهلیف نیقب دوو ها < او حراخزا دوخ یارب .تسنا هدشن لاسرا یملیق هقاستسف یارب هک مدناوخ نونکاتنا ربایامهتیسزا , ناهج راک و هخوگ 4 لک
 دیک ست

 یا نا



 هراتس ناگ د ننا وخ زا رفن تفه

 انس هراتس نشج رد یناسک هح

 نیرتیوبحم .یماسا هنشذگ هتفه 9
 ۲۵۳۵ لاس لوا هها شش نادنم رنه

 امیس هراتس ناگدنناوخ باختنا هب
 ننا رد هک میداد هدعوو ددرگ مالعا

 نت ٩۰ یماسا هرامش ناگد نا وخ 

 زیا وجاگد ن دنا ونعت هک امت هراتس

 هع رو میکحب : هدش باختنا ثادنم نه

 یلو . دوشم مالعا دناهدش هدبزگ رب
 مودنارفر نلوئع هک یتا رک اذم یلط

 دشهتف رگ ننا را ممصت هدندروآ لبه

 لاح تبار رطاخن هک

 هدزناب زا , امیس هراس یاس رهش

 قطع ناگد نناوخ هب هک یاهزیاج

 اهناتس رهش ه هزیاج تشه . درگیم
 ناگدنناوخ ه زث هزاج تفه و
 یمه رد نا ربات دون مدد ینا رهت

 زسناوج هدن رب رقن تفه مان هرامش

 مالعا هتشذگ هام شس

 ناگدننا ِوح

 زورما فرظ دوشم اعدتسا اهنآ و

 یابت هلجم رتفد اب هنشکت و هنش و

 رد اهنآ تکر ش بترت ات . دنریگب

 لحم رد هک مودنارفر هوکشرب نشج

 و رس وجم

۱ 

 زیورپ توعدب و «ا راک اب» هراباک

 تروص هراداک نیا ریدم یزاحح

 . دوش هناد ؛ دریگيم

 هراباک ریدم یزاجح زیورپ

 نادنمرنهزا لیلجت رظاخب «۱ راک اب»
 : املس هراتس ناگد یلا وخ هدبزگ رب

 باختنا زا هک تشاد مالعا ؛ یساعت یلع

 تسالاحشوخ هسجرب نادنم مهن دا

 اهنن رتد وبحم مدنا رف ریشحه راد رد

 ناگ دن رد ییماسا و «ا راک ا»هراناک رد

 ... رداوج
 . دیدش زیاوج هدب مث _ اتتتسس

۳ 
 »؟

 یم تک ر ش ۲ دننک یم

 رتتدهچ ره رولتس و رطاخ ننه و

 نا تدش ابرب هوکش اب

 تعه یسچسه و ادم سه

 دنک یمتوعد . ,ینارهت ناگدن رب رفن

 رازگ رن اراک ان هراباک ردار نیشج نیا

 ,دشاب وا نامهس ۰ حاللطصا هبو تک

 زیورب را رکشت نم
 ناگ دن ردنتتفه یماسا كنبا

 هتفه ردو ميرادبم مالاعا ار

 هدب رب شه یماسا مالعا سس

 رد یرتثب تاحضوت , ینات رهش

 هلاءاشا و میهدبم روزم نشج دروم
 نابرح زا یلصقم ات ریر دعب هتعه رد

 زا .یشح

 و بت وهجم

 لاح رهب
 ی راحح

 زيا وج
 هلنیآ

 طسوت ناگدن رب زیاوح تادها و نشح

 تشاد ها وخ دوخ بوجع نادنع رته

 ۰ یشج نلا رد منوخیم روآدایو

 تک رغ .امش بوبجم نادنم نه هلک

 ا رجا زین یناه هما دو تشاد دنها هخ

 . درک دنهاوخ

 نا رهتنادن رب یماسا 8
 نکاس - یتجحدومحم یاقآ -

 هاگتسدکن هدن رب حاک ناناخ

 . یلوئسال نشاب

 نکاتس یلدا نسح یاقآ - ۴

 هچراپهرا واگن هدن رب - شوخناداخ

 . یتمیق
 س كابجات نه هزشود - ۳

 ۳۸ هحنص رد هیقب



 نالدفت وس

 یاسا رب رگیدزورنچایمئاح یلع 6

 ینادرگ راک تساهنشو هک یاهزان یوپراس
 یم زاغآ مایب یلامنیسنامزاسیا رب اریملیف

 ملیف نیا رد «نالدهتوس » هبموسوم دیاسن
 یساسیع یلع شاهدسنک هسهت هسک

 رسسصاسن ؛ یقوتو زور ۰ تسا

 و شوروخیرخف . شوگ و گ ؛ یهیلعم كام
 ,دنراد تک رخ هدازینف زیورب
 هی ریش

 ناشوک لیعامسا رتکد تعجارم ان 8
 ریش» ملیف ينف لحارم ماعتا وایورا رفس زا

 نایغفط

 رسید زور دنچات یمطاف مان 8
 سادا ربنایفطهبموس وما ر یملیف یلادرگ راک

 ارسپپ یا رب هنازبیجن دمحا زا یلویراس
 هک ملیف نیا رد , دون دهاوخ زاغآ ملیف
 رصا تسا یبیعم یدهم شاهدنک هیهت
 دیامنیم یزابار یلصا شقن یعيطم كاذع

 زاوئیپ ملیف ژاتنوم
 هللا تردفهزان راک اننوم لحارم 8

 نیارد .دوشیم یط زاوتیپ هب موسوم یگررب
 و تسا یماهتیسحنآ هدننک هیهت هک ملیف

 لاس ونارهترد تورمروپ جروتطسوت

 زا تسا یلوصحم هک یرداف حرسبا یهتخاس « تپ» ملیف 8
 ۰ نیمیس « یعیطكلم رصان «یفونو زورهب نآ رد وبایپ یلامیس

 ۱۳ د سشیامت هتفه كي یط دنراد تکرث ینیما نیما وینامیلس نورپب
 شیامل و تا هدرک شورف ناموت رازه هاجپ ونویلیم كي دودح ایسآ
 دراد هیادا مود هتنه یا رب

 تب۶ ملیف 8

 و«تیسااب

 هعمج یراد رب ادص

 موومنایچک دق نارماک هزات راک

 نامزامز | تسایلوصحم هک « هعسج » هب

 یلوبرانس ساساربار نآو تیساناپ یئامنیس

 رگیدزور دنچات تسا هتخاس هلگ نودبرفزا
 نیارد .دش دهاوخ هدامآ یرادربادص تهچ

 هدش یرادربعلیف یکناباضر طسوت هک ملیف  یلمولع ,یلیل, دینم نمهب هدخ یرادرسلیف .دشدهاوخ [شیامن هدامآملیف نیا « هتفخ
 یضشتج «دار مارهش , یریصن هحیلم؛ یعیلس یگنر پوکس امنیس روطعب هک هتفخ ریش رد

 ,دیرف , یمارگ «روب لیلخفموب ؛ یزاربش هلاتزعمدش یرادربلیف ناشوکدومحم طسو
 دازآ یلعو ینارهت زوره. یحایر زیورپ ن ویامه  مارآ  یخیاثمدیشمج , یماظتنا
 زاوئیب عیزوت وشخپ روما .دنراد تک رخ یساح.دنمشوهاقلخرف؛ یلاضر نسح , ناکشا
 دخابیم مان راهچ یلامنیسنامزاس یهدهعهب هدفخ ریش .دنراد تکر غ رگید یاهدع و

 ملیفسراپ ویدوتساز ! تسا یلوصحم هکار

 توقف ادخ ژاتنوم یسنادرگراک و هبهتاخوک لیعمسا رتکد
 ینف روما ریاسو زانئوم لحا رم 8 ۰ تل هد

 ادخ »هب مووم ملیفدزب دیدج لوصحم
 دوشیم یلع ملیف اکیف ویدوتسا رد « توف 2 ل

 دصحم شاهدنگ هیهت هک ملیف نیارد

 یلاسکسابعینادرگر اکب و تسا ینادنپ یلع
 تیساغآ هنش یرادرسلیف یقداص یلعاطسون

 ,دادرهم دینسج :ینسویدا ز رهت «ینا رهتزاهخ

 رهچوم و ینادنب یلئدحم . یجرگ
 .دنراد تک رش هدا زیلا و

 دیدجنامزاس كيوان « ملیف كت ۰ 6

 لوصحم نیلوا رگیدزور دنچات هک تساملیف

 نسرودیولج خب لگ ناونعتحت اردوخ
 رسانا ر ملیفنیا . دریدهاوخ یراد رصلیف

 تک رشابار یفالتملبف نونکامههک يسحم
 نشار زورهش « یلاب یروپ دین نهی

 ؛یلاصرمرکاضر,راتخمیقت :دیفن نه تیا

 هدازینف زیوریو نایدادو یرهم ,هگنز یلگ
 .دنراد تکرش

 نکشتب زا دعب زیتسنیرخآ رد تاقالم نیرخآ
 احا رم
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 هزاتراک ژاننوم لحارم نیرخآ 8

 تاقالع نیرخآ هب موسوم ینایغ هللادع

 و هدننکه یهت هک ملیف نيا رد .دوشیم یلع
 رهچونم تسا یرهاط .دبراب نآ رادرملف

 رهچونم«یشخبتیانع؛ یلانب یروپ ؛ یدحا
 یلاشساالماکش قنكيرد مدقم یداه و دبرف

 .دن راد تکرخش

 نسرسخآ یرادربملیف لحارم هیلک
 تسا هدخماچنا دابآمرخ رد تاقالم

 | هداسآ یلارهت دوجم و یردص دازریش
 م 2 ج حج ۳ ۱ رد ام و دیامنیم ینادرگر اک دراد شياىن
 - هب ار نآ نارگیزاب مان هدنیآ یاههرامش

 شناس ر یهاوخ عالابا

 تدحو پیک ا تعجا رم

 :رنمماضرا ؛ تاحو هتنه نا 8

 روب رتخا و هدازراصس رخها « یمیرک هلا

 ردیناهنصا كي » ملیف رد یزاب تهچ هک
 دعبدسلدوب هتفر ناملآهب « رلنیه نیمزرس

 ننادنب امتیم تعجا رمنا رهت هب راک مامتا زا

 ناهسص شعنویدوتسا زا تسا یلوصحم ملیف

 طسو تدحو هللاترهل یلادرگ راک اب
 عیلوم رد یگنررولط یلاعلآ رادرسلیف كب
 زا , تسادهدش یراد سلف

 امنسس هراتس م ۱۵۵ هرافش سم ۱۰ هحفص

۷ 

 .ملیفزا یاهنحم رد نایچک دقنا رماکه تخاس «اعمج+ ملیف یلصا نارگب

۳۳ 

 ۳9 یلوصحم هک بیرق روپاش یهتحا « ی

 دیتمجو ی س :اشم دیش دنبتیاع ۰ نیگن ؛یقوئوزورهب نآ
 ۱۳ ۸۰«دودحلاسروینواءورت رد شیامن هتفه ثكی يط دن

 . دراد همادا مود هتفهیارب ناشیامل و تسا هدرکش ورم

 یک تدحو هللانرصن یهتخا « هدش قشاع موج رهوش » ملیف 3
 + یمیرک هلاژ ,تدحو نآ رد وناهج شقن ویدوتسا زا تسا یلوصحم

 ۱ دلراد تکرع رویرضخا و یدهاز یلع, زانهش ؛ اویش « هدازراسس رغصا
 دودحاراگاین هورگ رد شیامن هنفه كي

 ۱ , درادهمادا مود هفه یارب نآ شیامنو تسا

 اهنت درم

5 

 . نام

۳ 

5 

 ۱ هقرک شورسف ناموتراره ۰
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 یرادربلیف ماعتا اب 8
 موسوم هیکر ت - ناریا ككرتشم

 تیم یط نآ ینف لحارم نوکامه
 لسحارم هیلک هک یگنر ملیف نیا رد

 روپمدخ ماجنا لوبناتسارد نآ یرادرملف
 یلصا یاهشقت نیدلارخف و ینانب
 ۲هیهت یلابیش دیشمج اراهنت درم .دنراد

 5 . تل

 شیامن ماعتا زا دعب [
 ازینس ملیف لاسروینوا هورگ رد
 ۶ نیا رد تیساناپ یلامتیس نامراس

 ملیف نیارد .دعآ دهاوخ نا رکا

 راکبو هتشو هدازبیجت .دمحاار دآ

 تربپ رایزام طنوت یرداهب هللا ریرع

 مار  و رهچونم هدش یرادرسلیف

 ۱۳ دق و تمکح ابرث . یسرن « لالج
 .دنراد تک ر ش



 «توق ادخ» ملیف را یریوصت []

 شامن هدامآ کرم شد

 ملیف ونک امههک ملیف یکدور رد 8
 همطاف و یعیطسكلم رصان تک رشاب «چوک »
 گر سشیپ ملیف تسا هیهت تسدرد كيرگ
 هک ملیف نیارد .دشابیم شیامن هدامآ زین

 نایئدعم زا یلوپراس ساسا رب یبلطم دیعت
 یسلع هلیسوب نآ یرادربعلیف و تسا هتخاس
 :یصیطككم رصا هدیدرگ ماجنا یقداع
 ,هردا ۰ یلابطاط زیگناروخ . دیفن نه

 دنراد تکرش رگید یاهدع و یدیفم

 .تساهدرک هیهت هدازمیحر ار گر عشیب

 بش«ملیف لانیف ردهک یتا رییغناب 8
 رسگیدراب ملیف نيا هنفرگ تروص « یناتفآ

 لک هرادا4 ؛ شیامت هناورب تفابرد تهج

 اش دهاوخ لاسرا روثک ینامنیس روما
 نامزاس زا تسا یلوصحم هک ار ییاتفآ بش

 ساسارب دنولا سورس هروژ یلامتیس

 و هدوعن ینادرگراک شدوسخ زا یلوپراس
 تسا هدش یراد ربعلیف یزا ریش دمحا طسوت

 هراتخم یقتب یلیقع یضترم ملیف نیآ رد
 ویچرگ :هردا  یشخب تیانع ؛ رهورف الی

 زا یلاعنرد نیرفآ شونو داردیع 3

 نونکامه دنولا .دنرادتک رش دازرهمنا روت

 تک رش اب ترابز ملبف ینادرگراک لوغثم
 نا ژسلهب زورهب « یسیلات هلاژرف , شوبراد

 .دشاییم هرهش و

 دش ادج یتس رولس امیننس

 یتیسرولبس اعسیس هامنابآ لوا زا 8

 مادقا یدارفنا روطبوادج ایسآهورگ زا
 دوسندهاوخ یجراخیاه ملیف شیامنهب
 یقووژورهب لبق یدنچا ریتیسرولیس امیس
 راک رد و دومن یرادیرخ هیقاتیم یلهم زا

 رسلن ریز . دومن دهاوخ زاغآ هک یاهزات

 .دوشیم هرادا رویقداص رهچونم

 ربخ هچ كمن و نان زا

 یهنخاس نیرخآ كمن ونان ملیف 8

 یکی رطقدیع همانربدوب رارقهک ناورش ریما
 نضئادن رطاخب دشاب یلامنیس یاههورگ زا

 رگ ردءاملنچ تدع یارب یزاسلیف هناورپ

 تفرگ را رق تاشیابب هرادا

 را تسا یلوصحم هک كن ونان رد

 هللا رکش طسو و ربواصت یئامنیس نامزاب

 س یدروناعیاكيب هدش یراد علی یعیفر

 دوجم«نیتمارزو رهش ؛ یلابطاط زیگناروخ

 ثاسن و نا .دنراد تک رش یریم و یفطل

 تساهد رک هیهل یناسش دبشمجار

 زو ریف یجاح یرادرب ادص

 , م# هزات راک« كدصاف»

 نآ نادرسگر اک و هدننک هیهت هک ملیف نیا

 الی ,ناهبی رق زرماررف تسا یرهچونم هللا حق
 ردواشک ی لعدمحم ؛شوروخیرخف , رهورف

 دن رادتکرش رگید یاهدع و یکاخ روصم

 ۱۳ تبخاس رد نا رهن مسسلیف یرادربادص هتفه نیا

 رظفن ریز ملیف انایرآ لوصحم زوریفیجاج
 ماجنا راکنلیف ویدوتسا رد یلبقم هللاتزع
 ؛ تسیراس هک ملسیف نیا رد . دش دهاوخ

 رسیوابث سابعنآ هدننک هیهت و نادرگ راک
 ؛ یدیحوت دوعس : یلاضر مرک اصر تسا

 رف یناضمر,بوکر س اهرمالغ ۰ یلبم هللاتزع
 یسضسوب زانهمو دازرهت دیدج یاههرهچ و
 دسسشحج ار زوریف یجاح .دنراد تک رش

 تسا هدرک یرادرملیف یحرف

 دابهش نام زاس

 اب !ریخا دایهن یلامنیس نامزا 8

 یجراخو ینا ربا یاهملیفی دادعت یروآدرگ
 اهناسرهشونا رهآ ردملیفعیزو و شخب تهج
 یاهملیف هلمج زا , تسا هدوعن راکت عورش
 شخسپ نامزاس نبا رد نونکامه هک ینا ربا

 دیایم هچرا اب تولراخ زا دباب ددرگیم

 .فاکنب نامسآ یتقو و وکبیت ملیف لوصحم
 رد .دربما هروب یلاملیس نامزاس لوصحم

 هتخام * تاقالع نیرخآ هزایاهحص رد مقم یداه 0]

 یا ربار یملیف ینادرگ راک عناق ردا 8
 سس موسوم تسا هدرک زاغآ وکییت ملیف

 دینج نآ رد هک ۱۴ تعاس رد نارهت »

 رسگید یاهدع و یلپب هدیپ ؛ یخباثم

 تورمروبحروت هک ملیف نیا . دنراد تک رش
 رو مسب شاهدننک هیهت .دنکیع یراد رملیف

 . تسا یفیوب

 ؟خ؛چبونج هسوک زا
 هک » هلیف یزادرملیف لحا رم[

 للوماس ار ملیف نلآ
 یوبراس و دنکیم یتادرگ راک نایکیچاخ

 دناهشون روپنرزیهب و لدبوق ریما ! رثآ

 رادمراباک ی زاجح ریورپ ار . بوح هسوگ

 ۰ یرذاق جربا تآردو .دکم هیهن فورعم

 تک رترگیدیاهدع و مارآ و یلبقت یضنرم
 بونجاسوکملفهیهن زا .دعب یزاجح .دنراد

 همان ربرد رس ار یرگبدددعتم یاهبلف هبهن

 سوروک بانک یور را یملیف هلمج زا

 و «درب ریمیکشا بشما» هب موسوم یلاباب

 موسومدا ورش ریما ینادرگ راکت یرگید ملیف

 و یلاب رهق سوریس زا یملیفو«سرخ» هب
 یولجیزگید زا سپ یکی هک رگید یناهملیف
 . دوریم نیرود

 , دراد هملدا « بونج

 دراد



 فنوگ و ماشوپ شت هب شویور ؛ هام رهم

 رگ هقردب,تسد ندادناکنابو مسوب ار شیاه )5۳۳۳

 بس نیمههب دوخ و .مشاب شاهبرذع هار

 یرادم زاغآ دادمابنیلوا رد هک تسا
 سرادمشیانگز ور نیمراهچ رد كني

 ایارسو میتسه هام رهمزور نیمتنه رد و

 ناردا ربونادنزرف رطاخب روش اپارس .. روخ
 یاهیابل رد دادماپ هک نامنا رها

 قاتم ناگدیدرد كئا و منکیع هاگن 7 4 مچ م 3
 تسد هسب باتک و فیک ,زیگناقوشو نیگنر
 ۰۰ مروایم دن ربیع هسردع یوس هب هل بل ر دنخلو

 ومسآیم قاتا هرجنپ تشپهب هک ؛ تساهلاس
 ,هردم باجعبار ناکدوک ندیود هنامداخ

 هسادا یارب یناوت رگید ار نربا
 ردملعب و قتمو سردزا , هتامداخ و

 ؛لیصحتنارود رگابجعهچ و دنیوگیمس 1 یا هطقن هب و تسین شیوخ ساسحا یلوگ زاب هد
 دزونیممتچ تب ی ی ردیو درمو نزره یا رب تات

 مایا نیر هناموصعو قیافد نیرت

 وهم هب نام رنهاب زیگناهرطاخ یراددد ردازمک دوک : ۰ یخ" ۱ ددرگ
 ینادنم ره یاه هنفگ هه شوگ

 1 رده تان ۳ ۳5 ریکیم شوغآ مش ور درس و
 ۰ یریید شرهوخ رانکر د ,یتب نبوی م نخس , لیصتیاه زو

 «ندباه» ماب دتهياما تار
 شا  ۰

 کریم وزرآ هامرهره رد .داد امنار ۰

 شاهمشچرد ارنتفر هسردم قوش هک .دسرب  یسم و دون کرر دوز جرم شت 4 عج ناسگ یلسف ۵
 ینوجهناهب بسهب و رطاخ نیمه هبو متین ّظ

 دادمابرد هک تسالاسود نونکا «ندپاه یاه « ... بت وبه

 هوس شنتهب ؛ ماهتخود وا یارب « لاس ود ره یننررفار تربا و درگ م اهلام هک اریکچوک شوپور ۰ هامرهب زور نیلوا 2

 سه و مدبیم شتشیهبار شفیک و مک .هناددامتبجسماپرد ودنک شفزاون6ک تسین
 ۷ ! ار وا ,دیعس .دب وگیهب ۳ :دنادرگ ی رده رایضر

 ددباه .شنارذگی ع ؛ هسردم دنچ یولج مررويمقشع ناهجناکد وک مامت هب س

 1 ۳۹ ۰ ۰ ۵ 5 0 رينا رمودرادیاهناک دوک یداغ ماگهنا رد یگدنز زایرو ؛ ار ناتمادک رهماگن و

 سون مه 23 1 و فسکو  لیصحتنب ریش ياهزور داب رد منا دیم ندوملنز وذدو زا یساسحا و

 دروایم ناجیه و قوئهب سرد وباک زاغآنیا ردهک دنزیم رپ یکدوک یارب ملد

 0 3در سیکیم مبلق ۰ ..ملیصحت لوخشم
 ۳ 1 رسین كنبامه ( افو ) یئافو ساج

 ییمدمت میس. درادار یکد وک نامه باهتلا و تسا لصع

 هداهن همردم یاهزور نیلوا رد ماگ هک

 ۷ تسا یرتخدون « نیرفآ شون هابسنختو سالک قئاع نم :دیوگی م افو
 یاوهو لاح ردو هدرکاهر رتفدو ماهمیرج و باک و جک و

 زونه؛ شاهرهچ رد .... قورفع _ ,۳ب , یلیصحت لا ره زاغآرد

 3 ثو.تسادوهدم , یناتسبد كدوک نآ شومارفار ندوهدنتاوخ ناحیه ورو- +

 ,الوخیم زاب اهبربسک رابره : دیوگیم  مطمو قتم وسردورگ رد لد و منکیم
 ره ماجنایا ربا ر مقمرزور هود ات روش ربنارودنیا رگ ره هک شاک مهبیم

 دم نارتخد ندیداب . مهدیم تسد زا ,مندنامو ندوب تیاهبات نمو درب نایاپ۵

 7۵ لر لر کنراگنر یاهشوبور هک  یاهتطیشناجیه ردو مشاب سرد سالک ۷
 39 یملق دنوریم ییناجب ناکیداخ  رواطوخ« لاحرسو باداخ یاه یسالکته
 ۳ یم هسردم یاوه ملد .دیايم .دنب مفن 9 , یزور مسرتیمهک یتسار ب+ ما
 3 و موشیم فلاریسا یخ هپ و" ..... مینک دای ترح هب « شوخ كد

 امنیس هراتس - ۱۵۵ هرابش ۱۲ هحفص



 : یلیصحت لاس

 تاچ وک یاهبلق شبط

4 
 شوحدارود ریخب شناپ , مربیم هاپ انا

 زابزگر ه هک ریخب شداپ ... ندوب لصحم
 یقادشت رسح ۰ تشذگ هک یتقوو ددرگ یمن

 ..+ شداپ و دنامیم

 ماعمشاک :۵دیبس
 .۰ مدوب

 رد كبا هک دیوگیم نخس یاهدیپ

 . تسا جوا
 وس» رتخداهب ویلیم دیاگ یاهدیپس

 هدسس .دشاب هتشادار ندوب شیاجب با

 :دیوگیم

 :هتخذگ نمزا ندوب _هبردم لصحم

 ناکدوکاپ ار مزور و مدوب ملدم شاک یلو
 .مدرکیمرس یاهشدخ هلوگر هزا یلاخو اپیز
 فورعم شاک یلو « مفورعم كنبا هچرگا
 ومتخذگی متولخ یلابایخ زازور رهو مدوبن

 یرسدهک تسا یراشرس تمعن ندوب ةلدو#
 هدرپس یلاسنایم و یناوج تسدبو دیاپیمن

 دنا ونیم كبا مکدوک هک ملاحخوخ .دوشیم
 هک شابهتشاد هبردم رد ار ینبریش ساسمحا

 دنا وتیمیتخسهب :نهیاهلاس ونسیه ونم

 هبردم تسا ناکدوک یارب

 9تساد : نسیلد ۲

 مک یممگ اد میاپ
 اهنیرتیوبحمزا كنیا . نگبو نیلبآ

 رود نادنچ هنو قفوم وابیز وناوچ . تسا
 زونه نم :دیوگی م نیلبآ . هسردم زا

 رود قشم و سرد و هسردم زامه اه ردقنآ
 ساب رد ار مدوخ مئاوتيم زونه . ماهدشن
 ار دكدوآ كبساسحا ومنیب هب هردم گنخق

 مدرکیم وژرآ لبق لاسهبود
 رگید و منامبلاسو نس نامهردهثمهیا رب

 یلو...مورب هسردعب زور رهو موشن رتگر زب
 هدرناخ نارتخد لاحشوخ ؟ دوشیم رگم

 و هرس رد ناجیه ایئدکی . هلا هدنه

 مشاب هتشاد

 یسقباقد نامه دوبشوخ هچ .دنراد سالک

 نام و میدوب هدادن ماجنا ار فیلاکتهک

 الاح !...دیزرلیم دیب لثم ملعم سرت زا

1 7 
 هاب و ری سس یاهردلخاد و مدیچیبيمكبر ابیاهچ وک ه

 ات یا شنادرگاشاکم تا ریمیالک هب وجدشیم یمیدق
 !؟دینک ی ملرواب...منکیم مگار میاپ وتسد ینوزرآ نا . دتلادیم «ملعم» ارم
 نیرتشیب «یلیصحت لاسزاغآ ره رده تسا

 ز ..دنکفایم مناتوبت رد و دریگیم !رتوق

 دیقم نمهب

 ۰ دوریهبردم هب دین نمهب .دنزرف

 دایب ار واو دهدیم داکت تسد ردپ یا رب
 دید نمی. دزادنایم شیوخ یاه یک د و

 مدوح» نما هامرهم ره زاغآ رد :دیوگیم

 ۰ منیبیم مدئزرف بلاق رد ار
 وااب نفر هسردمزا 6 یخ نامه

 بهتلمو دریگیمرب رد زین ارم هدهدیم تسد
 زسن ناردپ مامت دهاوخیم ملد .دلادرگيم

 .دنراذامومعهکد نشاب هتشاد ارس اسحا نیمه

 س ٩۳ هحفص []

 2 یزیگناروخنا رود هچ هک اعقاو .دنشاد هتخاد

 شيا رب.درادیاهسردم _یکدوک یتسهم
 مهارف هسردمسابل وپانک و فیک و شفک
 لاس رهزاغآ رد :دیوگیمیتسهم .دنکیم

 رن وجریپم هسردههبار مکدوک ۰ یلیصحت
 یزابویخوشرگید ناکدوک اپ ؛ هسردع طایح
 یلو .تسا یساسحا هچنیا منادیمن .منکی م
 لکشكي یاهشوبور رد ار ناکدوک یتقو

 ماصت هک منکيم سح . منیبیم گنرکی و
 یارب ملدو دنتسهنم كدوک ءایند ناکدوک

 ارم فرح نیا ینعم . دنزپم حنغ ناشمامت

 ...دننک كرد دنناوتیم ناردام قف

 یسم ؛ متفایم میکد وک و مدوخدایب

 نارون,سکرهیگدنز نارود نیرتهب میوگیم
 هسردعرد هک یقیاقد مهنآ .تسوا یکدوک
 تدینش... شلوا یاهط-مادتاب . درذگی م

 نس یارب مه زونه ؛ هبردم گنز یاد
 ؛یژوردها وخیم ملد. تسا گنهآ نرتهب

 اندناک نوک ماعت یارب ساصحا رب هنا رت كي

 دنناوتباه هچب نیرتکچوک یتح هک مناوخب
 یداشهب تاقوا یهاگ ...دننک شاهمرمز

 یوزرآو منکی م تداسح مک دوک یتسمرس و

 .دنکی م رپ ار مدوجو «ندوب وا یاجب

 اعثیس هرات - ۱۵۵ هرامش



 یا رب یاهزات دم

 ! اهمناخ

.. ۶ 

 ۳ گ
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 ۲۵ رزق هارمه هب نیربسرلاو 8
 ۱۲۲ لاتانوج زا یملیف رد دویلکی کحو
 ص هرک تک رش رگیدکب قافتاهب «دوعصهماب

 .دوخیم یرادرپملیف مر رد ملیف نیا
 رد رولسیت تبازیلا ([]
 کيزوم هانوک بشثكي مانب لا

 ٌك ۹

 هرات ملیف ساک و ل حروج [7
 ۳ ساسارب متسیب نرق سکو فیارب ار
 تاگتیبرته . دزاسیم شدوخ زا

 9 ده لیماهلرامو سنیک كلآ

 ۱303ق ینوترد رولبتلیگ نونکامها
 بیک یه

 ۶ سانرب نوتسنب تر

 . تساهتشون ارلآ

 ۶ نونکات هچج یسیاسرتیب 0

 ۱۳ ات رالوک اردیاهناسادرا ملیف

 هگرته ۰ دزابیم ار نوخ رهش ملیف

 ۱۳ کیاتامام « ینالابدج ملف .ا
 ۱ ک یدادربملیف اداناکرد ملیف ررا



 را رق یا هبامن و رداب ههجا وم

 ... یداد

 دادی اب لامک : زا

 شاتبره ورسح : یهتحاس

 « یعبدص زرسارف : نا رگبزاب

 ودازنهب زورهب « یبانج هتترف
 نرپا

 اب ن هو لو وحشن

 تسنایرگب تس دارم اب هک

 هشیلک ی اهدیزگ امامت هکاهمنا نیا دروخ
۳ 

 رسزافملیف یاهمدا هب هاگ و دتس اهییت

 رگ !هک میسریم یمیاقو هب « دنربیم تحاش

 اسا دنزب زیرگ هادرارق زا دنکیم یمس هچ

 ۱ مهراب دنکیمادیپ یمدرهیاءرهچاپ

 دتیایم رود تا رمز یکی بلا نا
 هدوتاب وا یئاشآ مدع و زاملی

 هسک «یفیدم ررمارف» یناوج

. 

 یحرط ه- دانیحردا ياقآ [7]

 ینعب یگتفخآ زا دیاهداتس رف هک

 رگا دینیهب . تسا رادروخرب

 تاتیهن :شاوخیم یاهتسیو

 لاسیلد . دنک ریوصت اردوخ هفشآ
 یاه یگتخیسگ هک تین نآ رب
 هدزلد هدداوحهک دناب ناچ هتشون

 . تسبوخ امش نشون عون . دوخ

 نشفگ یارن یفرح نادچ یه
 یارس یر. وخ یاهمنا .درادن

 یاهراک رتتم . دیک باختناتشوت

 . میته اطمخ

 یناووج هنمح مناخ [7]

 دیاهتشون هما یاپ « ار ناتسردآ
 بهتشونهراب رد دباهسا وح هکناچمهات

 , مشاب هتشاد ,یفرح نانآ

 زاب . مياهدرک هدافتسا هرامش نیرد

 امت و . دیتسرفب هصق نامیا رب مه

 ناتاهصسف زا

 رگ« دیسیونب ار ناسردآ همان یاپ

 ,نانراکه راپ ردات دیتسه لیامناچمه

 ۰ دوش رادنراهظا

 راهک دکیم ر

 دنکیح تیامح یراوخلوزت درمریپ « كن

 رثارب درمریپ ؛ یناهدروخرب عوفو را سب
 هب لتف رهاط رد هک دوشیم هتشک یقافتا

 هک تساحنیا زا . تسوجشناد ناوجند رک

 یاهناهب و دوشیم عورش ناوج ینادرگرس
 ::هروآ هوجرب ینایصح یناتف زاسلیف ۵
 هب واات دهد رارق یئاگت رد ار ناوح

 زین ی اینط و تسین سوملح رک اشادت یارب

 دن ایم سوملم ریغ هژادنا نیمها

 هک یشال همه اب زاملیف هک میتفک

 یدادرارفق هصق كي اب ت دنکیم

 نت .دنامیم

 زا رقدج

 مایف زایلسف ماک ا دتک ۳

 تعد هک + ناوح راک لخم رد هک ميتيبيم

 .یمورایور تورت و یرادن .- تسیسنهم 1

 ... یئاهنت یاههظحل دازمه
 یناویجهدیمح : هتشون

 دیشروخ راگناو دوب مرگ داب شزو
 نارابلع غاد باتفآ هک .دناکتيم ارشدوخ

 طابح هاتوک لوط ناود ناود . تخیریم

 رد. متفر ههک ینوچ رد فرطبو مدویپ ار
 ارم شاینشخ یاهراوبد هک یاهناخ ییوچ
 و .دوبهدرک یلاهبت ینالوط یاهلاس ریسا

 هدروآ مهارف میاربار یگنسخ یاههظحل
 حوبیگتسخ نيا ردک یا وه میاهگر رد .دوب
 .متفرگ رد یهریگتسد هب ار متسد ... دزیم

 .دوبميوربورشیاتشآی هفایق . مدوشگ ارث
 هتشذگد وز هچ ... مالس ؟ یئوت مهزاب : متفگ
 ندیشک تحار سفن كي تصرف سنجدب .دون

 یراذگبمالاح : تنگ ! دهدیمن مدآ هب میهار

 یاهگر هک ار مکیراب یاهتسد ! وت میایب
 نور : كل زان تسوب تشپزا شگنر یبآ

 را ویدى. متخادنا سلاپ هب یلیمیب ایدوب هدز

 اسب : متنفگ هتهآ . مداد هیکت

 ؛ ماهوا لش « لایخ لش .... وت
 یاهشیش مسجكاب زا یاهباس لخ «حور لثع

 یلاخ یاضف یتقو دیزخ طابح نوردب
 یسلاهنت نيا اب :تفگ دنخشیناب دیدار هناخ

 ! ینک راتفر اهنبا زا رتهب نماب تسا رتهب

 نتفگ یارب یقرح . مدوب هداتسبا تکاس

 هبرگ ربا لثم یزیچ ملد یوت . متشادن

 ین تردق هک مدوب كتلد ردقنآ درکسم

 هدینو یدل و هایس سای . متشادن ندیشک

 یاههلپزا . ماهنیدر وطسه هتسه ار وا .دوب

 سام

 رسز اهجگ تشاذگیم راوبد یور هک ار

 تیمرانک ار ناثدوخ و دندشیم بآ شتسد
 مناتفا هار , منخ دنلب میاج زا , دندیشک

 + باط یور یاههفالب . هچغا فرطب

 هصدح زا یاهمشچ اب هک دندوناههدرم لثم

 راک متفر ! .دندرکیم هاگن !رم هدمآرد

 جم , منز سپ ار اهکاخ میاهنخان اب , هچغاب

 دور دزمنوبک كر .دشمدبرد ميهزامتسد

 یلاهنتمایگر را

 هدخیسوح هراوف لثم , تحبریم و دیهجیم
 مناههزم .درب رب كار یلگ بآ شزا هک و

 هچغایهبار ,یلاهن . دتحبر شور | راهکاح

 منرک شرابنآ مياهمشچ كنااب و مدرپم
 4۳ هحبس رد هفت

 الاتتفر هتیهبب و دورتم

 تخبر هچغاب دلاحب نوخو

 ِ میس هراتس - ۱۵۵ هرابش - ۱: هحفص ۳0

ِ 

 و شیف رتط هک . تسبن ,نآ زا مک

 هکارتو هرا» دوخرد هتفهن ار یشون
 هزاجا هکنآ زا رتخپ : یاهدناوح

 ۰ یروایب تیاهبل رم یدنخل دهد

 1۳ هحنس رد هبش

 ردرا رف یم مشچب ملی ,هسج .تخ  فی | یم اد 1

 مسن یوم اروآ هک تسیناهحس

 9" هعماج

۴ ۳ 



 یمزاوآ رپ زاسملیف نمنلآ تربار [7]

 شروسهشم یدافتنا ملیف رطاخنهک , اکن رما

 باعسیس رگیدزا رتالاب نادرگو رس ثاب (شم»

 دو ریمما زات هاهزورنیا. ر دووبلاهدا رگ

 ار «اهوبخرس و لینولافوت » شرثا نیرن
 دراد شامن ی

 نارگیزاداب دراد راختفا تلآ هک یملیف

 رنک تر ونهوین لپ شاهقالع دروم

 رگیدر اب نیلپاچ نیدلا رجهوالع هب و تساهتخاس

 تیم رهاظ نآ ردشایکسكک ترووص د
 كليه + * لییولاف و رمتلآ یهتنگه ب .دوخ

 هنو.تسا هد رارود و ییناشا تسجن

 مرا لفکلب . یلوصم و یعفاو .تصخش ثاب

 تاصجیمامن اب تسا اتلن رز ناسا كلی مچ

۰ 4 
 رادناجواپود دوجوم كن تاص وصخ و

 بس ۱۶ هحقح ۱3 هرابخ

 یوباک كب زا تسا ینوجعلیی ولاهوب
 كاب و مرگنوخ شهدا زبیجن كب .

 یک رز ابمتلآ و !! یبهر ولحا همین تیصخش

 یماعتتساهدرک یهدوخ
 كسب بلاقرد اجکیار رصاع و

 ثاب زبت

 صاخ یشوهربت و

 ما وخ با

 دسدب یناشسا یدوجوم و ؛ درب رب تصحش

 یاهلومرق یمامت دباخهک یدوجوم . دروآ

 هامسرد ار یراتصخش یداع وجیار

 دل زب مهرب اکیرما

 نیارد نموبل یارب نعنلآ هک يتسه

 مه منی

 یاه
 / تسا ترابع هدز

 ن ماجم
 شب یاهماگاد هک ییوواک هالک و .ادب

 لیساب یدرم

 یاهوم ,هنسارآ « هدروخبات

 .درپسیم هر شلیخس رن بسا

 رتبه روه نمویل ؛ نیتلا داقتحاهب 1 ۱

 ان.تسا ( هراتسربا ) راسارپوس كي زورید
 و زیگنارحس یزاب , پذاچ یاههاگننابه

 یهراسرد دو ی ویهدسکه ریخ یالصا

 راد هنیغع لسولافو

 راس دوجوبامتانار شن نیانم ۰

 اردوخ هک د وب اههلفحل نیرتونا زاو « مدرگ
 یسح نآ قیالس الماک و ؛ شقن زا هلصافین

 مدرک م

 دودح رد «لییولافوب» ملیف تداوح

 یاهنیمزرس رد - ۱۸۸۵ - شیپ نرف كي
 نآ قیلعت طافن یلو «درذگیم تسد رود

 بیم قافتا اهتسویخ رس مک
 را

 نسمزرسرد د

 یاها رجاعبدراد میعصتهک تسوبخرس ك

 ابو رلید ولافوت ۱ لصسف ثاب

۱۱۶۷۷۱۷۸۵۷۷ 4 
 80۴۴۳ 8م

 ام رهق تب یه رات هسامح

 9 لساترب قافقا هب «ر
 ..«عتلآ تربار

 ۶ یاتامتهب:دیوگیم دون قحلم_ملیف
 ارچامنا ۰ یدمآشوخ شیامن
 . ۵راءا یقشح یگدن 5

 ۲ گ یرهق یهبابج « ناسنیدب و
 درگنابایب ۳ رد اردوخ

 د مای ادب وه

 9 برغ ییوبواک یاهملیف رد
 3 را وین شیجن بسا «دوشیمهنثک ر

 ۳ ی ما دن اقا
 و تاگتب عاللاهپ ار شراون ندخ
 ۱ داگراوس «لیب ولافویرد . دناسر

 تچ ناشیاهیک رم كل رتهب دانچ
 ناز دوخ یاهراوس یهزانجاب اه بسا

 دو یهدنزاپ و. دنهدیم شیاهمدآ
 ارگش ابوگ , درادن دوجو یلسو



 هب هزات یتأیه رد نموینلپ
 ... دشح» یم ناح « لین ولاف وب »

 رداهتاورهباهنتواا رير .درادن یماعن ریب

 «دنک یمن تعاف لینولافو تیصخت فا رطا

 تم یم ون یحرط و دوتیم راکنتسددوخو
 یوگت قیفح هاگره هکنانچ .. دزادن

 س- هناشاهب یو ؛ دهدیم تسد راار شل

 فنافا زاهاگره و ۰ دنکیمور یزادرپ

 یبوگ تقیقحارس + دوشیم هدز لد یزادرب
 تسدودرهیچییف و شیر لاح ره رد .دوربم
 .تسوا

 یدرکنرواب و بیجع لاوانراک كي ملیف
 و ناگدازبیجن . اهیوبواک تک رشاب تسا

 یرپ كلي نیب نیارد دینک مجفو نادزگلو
 ! ار نم یهناوبد

 اییدهدروخودز یاه هنحص زا نمنلآ
 . درازگ یم اجبارییهحعیاهریثات نسرتشنب

 لب ولافوبیاه یناعرهق جنیاجنبا باسحو
 .درادیم هاگنار

 درمكاب لییولافوب ؛ نمتلآ داقتعاهب

 تسیسن یرادهدنخعوفوم چیه و ۰ تسا
 ؟یچ اب اب ؟ یکاب موگب رگا

 و ساسح یعقن تسردوا یاهیروالد
 بس لیم ینعی - رگاثامل نهذ بیس

 یاهروابو ؛ دوریم هناثنار وا س یفابهناسفا

 دزاسیم هتهرب ! روا

 داهارمه و نیمزتنم تافوا ينهراپ
 ز.وا رما عقاو تدادناشن رد , لیبولاف وب

 قافتا تردن هبیلو ؛ دنربگیم یتب یو

 دن راذگبدوخل اهباریو هک .دنفایم

 هاسریسم رظس سوبن لپ هک یتالئحل

 تسلپ لییولافوبشقن رد یزابزا یلف توت

 ددوخ ندوب ییهنافاهبو  تسا هدروآ

 گابرد نوچ .دزوآيم داقتنا عفا وم ییهراپ

 شدوح رب وصناب وا هک یتفو : ملبف زا هنحص

 هاگ آ دوخاناب یراگنا دک ی متحص هبآ رد

 شد ومشح دنا ون سس و : تساوجت رد هخ

 یناجنآ زا یلو .دنکن اهب شربوصت هبتی |

 مهیخس و فرش یهدا :بیجن كب وا هک

 متچشدوحهب تسسل شدوخ نه را تسه

 .دشخبيمار شیوخ و هک یم یشوپ
 هک ته زنطزا یناه هثخر نینچمه

 تساهتشاپناهنا رکفتعم یا هدنخزا ار ملیغ

 هکی را وهسجمو یگنس تروم یهنحم لتم
 تاقالم زایبهنحمد .هناهاش لبامشو لک اب
 سیلر (دلیویلکر وا رگ ) ۷ «دمنشل رز ردپ»

 ندروآتسب یار اکیرما تقو روهمج

 دنویپ ؛ شدوخ یهلسق یارب یتازایتما
 . دروخیم

 یاهمتآ زا تسا یيهراوشجمص ردملیف

 :دامسایاه ناجیلد,پیجن یاهپسا ؛ لیسا

 یاسهسابل اب هک نابوجگنچ و , نانزهار
 ودداهتشن نیریب یاهیسا هلرنرب دمهوکش

 .دننکي م یزاتک رت نادیم رد

 تداد هولج رتیعقاوهچ ره یارب
 درگ اب یلیصا وكچوک رهن « ملیف نداوح
 نیدنچ هک هدش اپرب فارطا یاهمنآ ندمآ
 . تشاد تحاس لباع

 شه هبملیفنا رد نیلپاچ نیدلارج
 حوجلیلز ,دوشیم رهاظ « یلک وا ینآ »
 رهوش)یاهیورناشلجامآ هک ۰ تخرس و
 یرادنا ریآتقورد.دوخیهچابتسد ( سلر

 .دنکیمریگ بترم هک تسا یگنفتاب
 تسا یناچ, ملیف یندید یاه هنحصزا

 لیولافوب اب( نسرال درف )۰رولیتالاب هک

 لیبولافوب .دنوشیمزپوالگنادیم رد نیگهشخ

 شیاههنخومآ و دزاتیم لعن راهچ بسا لثم

 .اناسریم روهلف یاصسابا ر

 هک ( رتکل ترب ) نیال تیدن

 ۱ تساهدپ رفاار لس ولافوب یهناسفا

 تدناسچ ردینالوف دیو ؛ تسا یکجتم مدآ

 ,دراد اهمدآهب زیمآهنعط یاهتنس
 دس ریمناپاپهه پیقعت لصف كياب ملیف

 - هسج

 مساو دزاد رییع

1 
 سیر بیقعتهب لس ولافوب

 ابا « دنیبیم نایاملرودزا اروا دنچره
 دزاردداچمه راوسو .دنفایمل یقادتا حه

 ,دنامیمبا رس وا

 رسیجم و لماک پیکا ثاب زا, ملیف

 یناهودرا و اهرداچ رد . تسا هدرب هرهب
 هک ی دوجواب «تسا هدش ابرب ملیف رطاخیهک

 و قربرب اه نوردلا ؛ تسا یلاباب طتجب

 دوسخ ثابشک رس بلرع اهرتکد و ؛ دوبیس

 «دندو رصاح

 یاهوپ و تخز ياهباوخ تخت
 «ورگدارفا رایتخا رد اج نه ییوتواک
 !! دو

 لاو ننا باوج رد , ستلآ تربار

 نام رهقكي لیولافوب امش داقنععاهبابآ هک

 :دهدیم جساپ ؟ هن اب تسا

 ,دیدادینامرهقتفص یسک هباش یتقو

 ربا رب رد هجینت ردو . دباهتفگ ورد وا هب
 تشفرظقیاطایاب نامرهق .دیتهلوئم نآ

 لس ولافوب رد نه .دشابامراتفر واب دوخ

 منس ولاسییصسح :تقیثح هب مدرک یعس

 منک زمهرپ یزادربهلاشا زا ناکمالا
 ءامت []

۰ 

4 

۱ 

۹ 1 
۳ 
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 و

 و .بص

 : همان كي هبش ی ج

 الطا وناهیک رد طقفنا ربا تاعوبطممامت ,ینوج وک تربلآ یاقآ
 !دوشیمن هصالخ اشامت هلحمو

 هتفگ ندیشزا رگاهکم درب تل یبو مدیش دوب هشون یدسرخ یداهتاغالط

 !مراچان هک . مک هچ مرن تدل وت یاه دو« هدمآ باچب بلطم ییا اثاس

 زا دعب ینا ريا حالطما هب یقیسوم ددیش یهنه هه یاهراتنگ زا هانوک یلوف لقن)

 شضب تیز ه هتشه همه هک ون یهمانرب هدنک ارجاو هدنک هیهب یئوچوک تربل

 تاهیهو مرس تذل ؛ ددرگبم نیزم ۱ نه زورتفه همات

 بوسخ نارگیدو یلوگی م بوحوت یئوچوک تربلآ پانچ یمارگ رورح
 یلو موشیم بوخ زین ریفح و دبویم یوریور ونارراهچ یرامش یب یاه هععج

 هدناعمنیشوپ كلاردا ی نمرب هتکن كي یلو و مدید ار تیاه همانرب و مسشن نوبربول

 هما رب هئاراو هیهت زا روانه عقاولایف هک مدیشار تیابز ۱ دوب هدمآ پاچب , مالک هیکت

 ۳ ؟ تسمادک نم ؟ تسج هتفه زور تفه شنادر ۰ لئاضف یسب و مدرب تنل یسبو

 ان ربنیا ایآهک مدخ هتیدنا رد -۱ هک مدوب هدیسر خساپ ود هب زاغآرد هدب رخن همانزورو مدورفا شیوخ یهتشادن

 تیاور و لقن فارطا رد تمباهمانرب مراد مشچو مرامشیم دودرم ارودره كنبا

 (حنص رد هیعب نینسار خساپ منادب هک یهد مخساپ وت هک

 تنایز زا , هدیشا راخاو هدب رخن هلجم و

 ار تالجیو اه همانزوررد حرم یاهرح

 ام هقیقد تسی نونکا مح 8
 ِ هدادماب:یاههمان رب هب یهاگن

 ۱۳ یاهلجرکاایودش اپهدشظعلن طلغیاهملک رگا هنارتكي . دینک رتم یاد ۹ ۳ ترک هبار شقهت دوشیم شیور هن و دراد هنارتكي .میراد تقو هقیقد جنپ ۰ هدزای تعاسات , میوتخیم هارو زادنا مشچ - یگدن ز هار ۱ شدوپ لاح هن  دنزیم یقپت هدبوک یترصح یتقو نار زی د
 ؟ناهنراگنام ال زیم هار نآ هبار شدوخ هدیوک , دشاب ۰

 او یهیهمادانتم ندناوخ هپ ۰ تسا هداتفا یقافتا . !(ویدارمدنز یاه همانرب ماعن زا یموعع یلوق لفن)
 و زاهچ ۰ ویدار زا دهاوخیمو هتش هک یاهدنوش مء ۱ یادخ تم 9

 ۳۳۳ هک هریگب دای ار هملک دنچ ظفلنو باج .دنز روطب ناریا ویدار یزور هنایش یاه همانرپ زا تم
 هکر خ هننیوک یادص ندینئاب هک تسا مولعمو تسا ناراک ردناتسدیورپارب مه یمخ و ددرخیم شخپ و !رج 

 راهچرضاح لاحرب هک لجوزع

 دوشم شریگتس و دبارغیم شیوخ تامولعم ر تی ناک ابو دهدیم هعادا مه ۱ 5 قرار (۱) یضاوم دیچ نامجاهم ؛ دنکیم یراکادفتیاهن ردو دیآیمن ؛ شالنرپ و مرتحم سئو
 مه ار ؛ عصاوم نهی مسوع ممج + ین وپ تایب ناگدنیون «یئوپداریهدن زمان اهچ ی
 ۶۶ هک یلفحم رد تسا رکمم , هجبتن ردو تس عمج و ریزهدنناریاهمایپ ؟ چ هچ ام بم وتیط
 صاف زا دنرزاد روضح نادصتناد و ؟رکارجاوناکدنیوک و مزع یاع ی ۰ ۰

 ۱ ۰ تدرک فرصتار,(۱) مساوم دنچ وکب مالم روم عضو یاهربخ چ هب و
 ک رسپ مع ت

ِ 
 یئوپدآریلتحم یاه همان 4 وک ع ناد دنو ن

 ۱۳۳۳ لر ب مس هدیرک تا ابا نارکونکدرمممکو وب سخآ یاهو ار هد هد ی«هدنز»یاههمان رد
 ت ۶ تارو پچب شدرک ماکنه و دینارب طایتح

 ۲۳ بز زر سر دیس و بلطممت نوید

 امتس هرات ح ۱۵۵ هر اس هس ۸ تک ۲



 : نوپزیولت هدرکلیصحت ثب هرابرد یفرح

 زی»دوآلگ یفطصمارچ
 هارسرتناسآ یسک ره اهرور نیا ۱

 رادا وایو) دنیرگیم دوخ تیلاعف یا ربا

 هک روآ لگ یفطعمهلبچ زا ,(ادیرگب دوشیم ۱

 برس تنوخالآ و اهمدآ ل نتحاس هفباساب

 ؛ اههرثح یرناتت شامل هئاراو نوحاا و

 یماب ؛ رود لادنچ هب ی  جا

 یاهایورو نیریش یاهو

 هبینامز ككبن 5

 دنچو یتزوم

 دل وتتاقب امووشءو رگ تسرپرس

 دش یلم نویریولت

 ود هئارا هقپاس هک . یمدآ نیتجو

 اریوتاثت سیپ كيو ینویزیولت قفوم

 تشاد ءارسهب هرقف كي هضرع هپ ناهگان ؛ تشاد ءا

 «عمش مزب ماب ینویزیولت

 برس

 هتخودناهگنرف رد هک یتامولعم زا میرد هک

 دا وب

 ثمباو تحاس عمش مزب روآ لگ ارچ

 و هدهآ ؛ تسا یئامنیس ملیف ینادرگ راک رد

 ام زا هرياج , امش زا تمیق هقباس دراد

 هک راشفا پیرف زیورب ارچ ۱۲ دزاسیم

 همان ربوتهر .دو ءوش نتخاسرد شا هبرجت

 هار دویزیولت مود همانرب یارب یللملانیب
 1) تخادنا

 وخ نیرتهب هک یاب طایخ سح ارچ

 ثانی «تسا هدرک هصرع ار ینویزیولت یاه

 ۲ .دنکیم زودو تخود وبدار رد
 شیلصا هفرح هک نایئاین زیورب ارچ

 تسبزاگنهآ

 دویریولت درد عفاو رد ؛ اه ارچ نیا
 هک ت سا رگاشامت یوتو نم درد هک , تسین شعصحتهک یرفلم دمحم ارچ ؟! دزاسیم رپ

 رهاب ومییشسب نوبزیولت یاپ هنامولفم دیاب
 ۱ مینکب تباصر هب رهاظت دهدیم هچ

 ناخنوخ یاجرس یئاهریچ هک راگناو

 سس

 واهراوش نیرتهب زا یکی داز حرف
 (باجنیارطب هتبلا)]تسا نوپرپ ولتیاهنموش

 شیاهرسرد ) تسین نویزیولترد ارچیلو
 !(میهاوخیمبوخهمان رپ ام + دروخبارشرس

 :«ام زا هزیاج « امش زا تمیق» هقباسم رب یاهراشا

 ! دیئام رفن جا رح ناگیاروتفمهن وگ نیا ار« زی اوح»افطل « رداهبیاقآ
 شتسدرد ار نوفورکیم ملاخ نیا 8

 میهدیم نانیا هب ءزیاچ كي یپ , هفرگ

 سپ ۰ دریم دایرف نلاس یاهتنا زا مناخ نیا

 متاخ نآ . میهدیم ناثيا هپ مه هزیاج كي
 هزیاج كي سپ , تفگن تسرد ار تمیق نآ

 | فعآ هزیشود نآ . میهدیم ناپا هب

 ناشیاهب مه هزیاج كي
 ی ولج رز

 یپ ۰ دش در نیبرود
 1 مهم

 زوربیاقآ زا یگشیمه یلوق لر
 ۰ اش زا تمیق هقنام یهدننک | رچا .رداهب

 ۱ ( ام زا هزیاج

 اش را تمیق هقیاس رکید كيا ٩

 هتحاشان و دیدج هقباس كي , ام زا هزیاج

 هپ , میرا میرقت لاندپ هعمج رهو تسین

 زا ار یهورگ و دیایمرد شخپ
 رگاو دزاپم فومنم و نامداخ ,هدنزرآ

 ریاوجفایرد

 ؛دیاسپهلاند ار یاهررا فدح ارهاظ هچ

 راسچد یئاح شزفل هب ءار یهنایمردیلو
 نآناگدنزاس رطاخب هن ؛ ام كنبا هک هدمآ

 و یلط تحار زا یریگولج ررظنمب هگلپ

 نا راضح و نارگاخامت یرب تفمو یلیت

 ؛میزادرپیم اه شزفل نآ رکذ هب « هقیاس

 هک نداهن ینادیمرد اپ یمپ + هقیاسم

 زایئوج یثیپ و یریگ ههبح ماقمرد یئاقر

 و خسار و راوئا ؛ ناگدننک تک رخ رگید

 هنس هاش ,ندوشک «فگتچ زد :دنجرتم ::سیحم

 ! دزاسیم« عمشم

 ینینیست هی ده لایت ابن زا

 هتک دچ هیروآ هک د لا
۳ 

 هه هب رگید ناک و 9 رس هک

۶ 7 
 متاذدیم هچ قأایس و تایس

 روآلگارچهک _تسا مضرع اطفف نم

 دکسع یزا- عمش مرب ؛ یزاس لابرس یاجب

 بحود «یزاب وث یاجب یشاب طابح ارچو

 هلبود و یزاس یفحم نیبرودو یزاس زودو

 ۰ یزاگنهآیاجب نابئایغ ارچ و دنکیع

 حمه

 و داگدنزا نیا لاخب یرکق یاهدروح

 رولتسه ؛ ناتسود و دنکی من ناگدنزاسن

 مهسکچیهو دنیایم شوخ و دن و ریم شوح

 -یمداتندرک یکیل_هشوگ_دیوگ یمن نانهب

 كاب ریش لبحا رپ دکیم یرزاسوخ

 نیرتکچوک رزاو دناهدرک نیمک
 یزو ریپهبودن ربیع دوس ییرح یتسو لامها

 ؛ یزوریپ نیا لباقم ردو . فپاپیم تس
 دندرگیمرختعم ؛ هزیاجمابیزیچ تفایردب

 !.دوشیمن رسیمينگ نر هدرپان هکنیا یی

 نودب دیاخ ۰ رداهب باچ هکیلاحرد
 دنکیمتا دراد

 شوخودوشیم رسیمینک » مهينر هدرباب هک

 ۰ یروریپ

 دشاب هتشاد هجحوت هکییا

 1 د ملیم رسیح مه

 ةسرد:دنزیمداد هن نآ زا نلافآ كي

 سیو دنکیم شیادص رداهب یاقآ ! هلعلغ اب

 دنکیم شیدقت یاهزپاچ ««نانیا یفرعم زا
 هک .هطوبرم یلدنص هب دیامنیم شاهناورو
 باغتنانآو اهلاوس نآو هقباسم مامت ینعی

 وكعک دوشیم : هعرق هیقب ناکدتک تکرش

 ادناطلغداب رفكي طقف هک مرنحم یاقآ

 نود هناد نوربب موقلح قیع زا هکسبا

 ناختتا یار یلاف و دغاب دیک یتسحز

 رومرد سرک رگف جئرو دشاب هنشاد نیک

 «زیاج دشاب هدیدرک لمحنم ار یلاوتس مخساپ
 راک یب هتقر و هدرک تفایرد یا هدنزرا ّ ۳

 ماحنآ ؟ تسیچ یمعقاو روطنم یتسار

 ناپمزاار ینراک دیايب هک دینکیم ادص ار

 و »رسم رس یتحاراب و ناحیهو باهتلا
 وئس حپحم جساپدناوت یمن رخآ تسد ۱ 1"

 یرتتیم روم نیا زا كایمادک ایآ ۰. دیزکب

 هدنراد هزیاج تایرم یارب ار قح
 ۱ مادکچبه سم رلثب

 هد رک پاعشا تراک كپو هنمآ یلوا

 .دهدبحساپ لاوس هپ هتناوت مه یمودرو

  تتسنیا«ریاجفایرد جنس مادکچیح سیب
 «لاح رهب هک دیشاب هشادک رارق رگا یلو ۳

 رک اوذیحدپ یاهزیاج اتو :نیا زا :,نکی هم
 رداپآ ۰ دشاب ناکسح دیئات دروم ۰ رارق نيا

 مهیتقثم ٌلاح رهب هک يمود مناح ؛ لاحب
 راهچ اف هک یلوا میاخ زا + هدش لمحت

 .تفایرسیارپ یروتدپب .فح . هبمآ ءار مدف

 ۳ زا یلاترلیت هک هرات هزیاح



 : تاظحل ژا یرورم

 ین دید الاح ! دمج ی

 دقنآ ؛رکیدالاح
 ص رگا هک میت هتحیمآ مهاپ
 میوکپ تدو رب

 ناتیئادح میها وحب هک مهناسپرو

 مامتاپ دیاب تسا ینیا اکما

 تیاریدپ «منتساوحن مامتاپ ۰ مترعن

 تب رانگب , -دب متسرف اما . مش

 یلیخ شاپ نتمطم . منک تباع

 اهچ رد و ییهدص

 ظوحاح میک دنز یهبیا برج

 تنوریب هک مدرک هچره ! ییمدرک

 مص ییهدیاف منادیمو دشن + تک

 یهتیاشرز راپچالاب « دشاب . درادن

 ۲  رق

 منکرورم ار ملهتشلگ 

 هک ههب تیاضر مح وت اما

 رورع كلي

 «د رتف یلیخ و 4 دم

 یتساوخ س

 :مدوسخ تیعوکحم یارب ار اهنآ

 مدومن دیدحت ارماهبشكيردنکسا

 یمرب هدرچ هی درم راهچشود و

 نیتضن - یدادناج + اهلاسزا سپ

 مودرابیا ارمیگدن پویحم درم
 هک یدش ثعاپ و یداتسرف مشوخآ هب

 دوخابارم خور و دریمب مشوغآر د

 اهملپفرادگ هی امرسگدرم .دربب روگب
 نیاویدروآ مداف ميرحیونزا , ار

 هک ی درپم متسدپ یاهنشدوت ۰ «راب

 ومسک و رف شموقلح یگدمآرب رد

 لپ اقمیهثیش یور ار شوخ ناروف
 نیا مات .مشاب رگائات + لییموتا
 اش , یدش بکترم وتار اهتپانچ

 یگدنز یاب یارب نم ..... وت
 رنح.متسیز | دنمرته !۱ ماهنادس ره

 امتیس هراتس س ۱۵۵ هرامش ۲۰ هحفص ۲

 یلوک شویسراٍ : ملقب

 طقف هراپسبپ ییاهنمو نم سوم رد
 ینارهت یاه تسا خب ندادرد سش

 ۱ اه دنمسمه نادرم

 هد نیا زج .اهکرارن ناک راس

 رتهدنادپمنالسا. دنهاوخیسن رگی

 نیا دن ,دشاب دیاپ هچو تسخ هچ

 مههو رومن مدع اب تروس

 < رع:ارنز كيندب وی ندرب

 اها تساوخبم .دنساتشیم الاو

 اهک راوبیو رفیثک ره نیمه

 ره نتخاتشن

 اف هک ییاهآ ربو دتتفر
 دم هدتخومآ اهنآه نم طیوت ا
 گرب ميکدنزب زاذگب,دنتشاذک

 ششم

 ۱۰ همادا

 هتنلگ نارهنهمندمآزا لاسکی دودح
 هک ییاهنآ و مناخ . افآ لوتب . دوب

 یعزادناب لاسکی نآرد «دندوب ناعفارطا رد
 لاکبدآ ردمتارثیپ . مدوبهنفر ولج لاسهد
 تیرتو میلعت زا هئاخ رد . دوب دایر یليح

 رادروخرب مياهيلععرا « هاگشزومآ ردو مناح
 زا , اقآ روس هب . هاگشزومآرد . مدون

 لاح نیع ردو دشیمیگد یسرنمب رتشیب همه
 ترشاعبپادآ زومر ماعت مناخ . یریگ تخم
 نشتشن « نتفر هارزا .دوب هدادمدای ار
 رهوددوب رشاعع+ ددرک تبحص , نتساخرب

 یزورماووددجنم رتحد كي یمزال هک هچنآ
 زگ ره : دزیع فرح نم اب هکس کر ه دون

 تاهدزا یرتخدهک .دهدبصیحشت تسنا وتیس
 . مته

 هناخرد یگرزب یناعهیم , بش ثاپ

 ننباپیورات دیفس ریرح زا يسابل میتتاد
 ماهلیس زایتتسقواههناش : ناوزاب

 .مدوبهدرک بلجار اهنامهیم مامن .دوب نابرع

 یصاگ ودندومظاوم یمتچ ریز اهملاخ
 شوشوخ ناشنا رسه اب ادام هک بشار

 واقآ رپ هدخ زاغآ صفر هک يماگه . مک
 بو تفرگ شونآ ردارم هلجعاب , مناح

 مسشنادیم مدوخ .درب صقر تسیپ طسو

 .دضصق رب نیاب ات دناهدش هدانآ اه یلیخ

 قسح هک تفگ نمب كفاوچ صقر نایم رد
 نمض رد مصقرب سک چیه ابوا زج مرادن
 نانئوخمهملاخ واقآ یتح هک درک درشوگ

 یناهدرمایو یتکاهر اراهلآ رپ هک دیآيمن
 , یصقرب هیرغ

 ار شیاوج زیمآتیاضر یدنخپل اب

 مشاد

 منرسک هفلج شدرگب رتشیبار متسدو مداد
 بوخ,دیشخر دیمیلاحشوخ قرب شنامشچ رد

 روصهاهتس .دراد متسودردنچ هک ميتسناديم

 .دنکب جاودزا داهشیپ هک تنادیع دور

 هچره هک دوب هدرهئوگ نمب مناخ راب نیدچ
 میگدنزیات مسک مامن ار متاليصحت باب رتدور
 مشنادیم بوخ نم .دشخبهب ناماسورس

 یاهنقنهچ:ماهدبآیا رب و تسیچ شرظنن «
 , تساهتخبر حرط

 متروصزا ار شاهدزقوش هاگن « كماوچ

 هات وک ی هآ :هلنحل دنچ زادعب . .تشادیمن رب

 تفگ و ءدیشک

 ! ییهدوبایز ردقنیا تفوچیه * -
 ..یتسه سونو یسجم لثم « بشما الصا
 رتخدهمهنیا نیهب ؛ نک هاگن ترتورودهب

 یعسمه نانماعت , ته نشچ نيا رد دد و

 دروسارناثدوخ یهجو نیرتهباب دناهدرک
 یرگیدزیچوت ,وت اما « دنهدب هولج هجوت

 یدوصوتاب ناثمامت هک مطیو یته

 یخرب هدسرب ناشتسد رگا نکرواب .دنکيم

 بیم تاهکنهکت «نانیاهلاگنچاب ءاهنآ زا
 «.... دننک

 هسه .دلب ییادص اب .میدیدخ ودره
 و هتخورفا رب ینروه اب ابو دیدش هجوع

 ویتفرورف مه رد رتشیی» مرش زا هدخ حرس
 تروصرد ار نامتروص,ميتساوحمنامیود ره
 هکدوب لاحنامهرد « میربب ورف رگمیدبه
 منابلیورار ,كناوجراد بت یاهبل شزوس

 دشتسپیاهاب .مدبزرل رایتخا ین .منرکسح

 زادصعب ,لاکیزا دعب .تفر جیگ مرس و
 سکچیه رگید,تشذگیمشنآززاهک_یلاسکب
 یاب هتخذگ لاس رد .دون هدیسیوبن ارم

 نیشتآی هسوب؛ دعب لاو میوبحم درم رادب

 هبترمب .درک دوخیبدوخ زاارم , كااوج
 سح.درک ار مدوجومامل تشحو .مدیسرت
 ارم كاناوج هک یبلفحل نامه رد مدرک

 یورب و تفر فن هب متوآرد . دیسوب
 :مدینک دابرف تهج نیاهب 1 دن ولو نیر

 « ۲ ,,,هب » ب

 تعرس ومدرک ادج وازاار مدوخو
 ار اه هلپ مدیسهنن . مدنجراخ نشج را
 . متشگ ربمقائاب همیسا رس ومنرک یلع روطچ
 هب رگ دنلب ییادماب و مداتلا تخت یود

 .منادرح

 ینسهک دوب هتشذگن رتشی هقیقددنچ

 «مدرکدنلب رس . مدرک _یح میاهوم یود !)
 مک ارواوجدیشکر ی شنوخآب دو مناخ
 ,مدرکیمدبرگ دوجوباعت اب. ملناچ منو
 یاسونردینبرفن هچ هک مدوبمدش هجوتم هرات

 : تدیسوب یهزاجا؛ میوبحم درم
 ارکیم متزاون مناخ . دهدمن
 ثیم متوعد شمارآهب نیگمغ

 ۰ متشاد تینما ساحا «وا
 شهناوید بشنآ « دوبننز نآ

 « دناشن تخت یورارم
 یورار مرس و تفرگ رارق
 ارآ رگیدهکدخ سلم یتفو
 3 ؟ تخادرپ تدز فرح

 هچ منیبیوگن الاح بوخ -

 ۱ یوشهمیسا رس رولعنبا هک دخ
 اتگیرارغیاپ مدرمنایم راو یوخ

 ۲. نکن ناهنپ ار زیچ جیه نم
 ارا ثعاب هک دز رس شرا

 + صقر ماگنها نشج لوا

 هروک زا روطنیا هک تنگ
 ره ؟ ... یدش نیرباس بجعت

 کم ها وخیم نم . وگب میارب
 رگب ار میاهتسد هک ی لاحرد

 : هک مدیلا ۰ مدرکیم رنگن
 زوج جیه «ه

 ...منش روطنیا هبت رمكي
 ۰ دوشب رولعپا متسا وخی

 نتروص هب ار منروص
 ۳ : تفگ میالم

 هک یادی مهم -

 ۱ طقف .. دش الا بوخ اما ,دونب

 نيب هک ییوگب میارب
 اّلاوید نیا هرمکی هک
 هکسیازا لبق هظحل دنچ
 نخدنلپ ناتیود رهردتنآ
 یاهلصاف, دعب و دندش امش
 :ولوهنیتفگ « یدیشک
 . ینکیم رکف رگا , یتشاذگ
 اب نمپ دیاب « هدرک تحارا

 ۰ دآیمن تشوخ نم رسپ
 هک مهنيمنهزاجا , یبوگب نعب
 اكي پاوج . اما ءاما ..دوشب

 . تساقآ نآ و یهدپ دیاب
 وتزا لمعنآ ارچهک تساوخ
 : اهتاعهیم یه نالا
 اقآ .دننکیم اوج

 * تلاجح زا مرسیو تسا
 [آدوجوب یدب عضو. تفر



 یلامت>اتمابش هن وگ ره

 و هصق نیا یاهمدآ نایم

 اف رص ءامنیس یاه هرهج

 . دزاد یلیخت هبنج

 متفگ هنهآ مرج)
 ؛مترسک یراکدب نم مناخ

 یراکد ب مه امش رسب ؛ بوخ اما . مراد لوف

 زا نم« میدرک هدنخدنلب یتقو ام .دندرک
 مناسچامش رسب تروصهبار متروص + تلاحح

 دیسوبا رم. اهنادهسیهمه یولج, مه وا و
 ملک تحارا مهم بوخ

 مساههناش : درک ادج شدوخزا ارم
 تلگه دش خرس ینامشچ ابو تفرگ

 تئروصسناوج هکنبا رطاخب ون سپ
 ۱!یتخادناها ربار هگنشملانآ « هدیسون

 ونرد «نم تامیلعت و اهفرح همه نآ سب
 اصقاو وت ! تسا هدرکن یرثا نیرتکچوت

 هدز تتروصاب یاهبوب مرسپ هکسنا رظاخت

 با رحا ر,بشما نشج هک یدش تحارا ردشآ

 یاربواندیسوب ینعی ؛ نهیادخ یاو ؟ یک
 بادغ ردقنآ ارت ؟دوبروآشدچ ردتنا ,ون
 یزبیرب ار شوربآ هک درک تحارا .داد

 ..ینکب رارف شخوغآ زا اههدز نج لئمو

 ترضن ۰ شنامشچ ردراب . نیلوایا رب

 رضتتمنم زااما مریمبمدوب رهاح .مدید |

 ارمیتسین و یتسه مامت مدوب رضاح . دوشن

 یتحاران نیرتکچوک یلو « مزیرب شهار رد
 همدادیمتسدزااروا رگا .دشاب هتشادننم زا

 زا ارعوا رگا .دوب هدش مامت زیچ همه رگید

 بیم اجکن ابادخ ؟ درکیم نور شاهناخ

 ؟منرکیم تسبابیم راکهچ ؟ متفربم تسباد

 ؛ اهناوید لثم ۰ متفر ششوغآ هب

 لشار شیاهتسد ؛ مدیسوبار شتروصو رس

 سامتلا,قرضتوهیرگاب . مدیسیلیم گس كب
 درنسگ رد مهانگ زا : دشخب هبارم هک مدرک

 مریمیم شرظاخب ؛ دشابل دام رگا و

 شراتک هرابود زاب , درک مارآ ارم

 تشادذگ شاهنیس یور ار مرسو دناش

 .متسيرگ اهمیتب نوج+ متسیرگ تفونآ
 «ماهدا وا رطاخب ,متشورم رطاحب

 رس و ماهسلاضخ + مرداس , مراسپ
 تا رجمرشزا ۰ یک اپ ایدکن ات هک یاهلاح

 زایگ دز رطاخب . تشاذن ار مندرک هاگن

 زسگر ه هک ییهدبآ راخبو ماهفر تسد
 یباهالجمهچ4 بو دندهاوخ هچ متسنادیمن
 دوسهتخوس ملد ردقتآ , درک مهاوخ طوقب
 ابو دیسریمرس مردپ شاکیا مدوب لبام هک
 شاکبا . درکیمماهنین سو زا؛ شساد

 ودلدایسریمرس «میوبحم درم یاهنز ردا رب
 گر ملحاتارم ناشیاهلیب واه یتسد بوچاب

 راک زامیلق؛ هلحل نامهردش اکیا , دندزبم

 ,متفگیمعادو ار ایند هشیمه یارب و داتفایم

 ۳۸احنص رد هش

 زاسن من اهر ! دغخح یا

 یناهنت رد  هدنتسرب را ره نارا رد دوح وابهک لاح

 !نامبممسجك رمدهاشوت لقاال.م ریمیم شب وخ قلطم



 تماقیناسآ لوغ و ادصتفاطل و
 یارب دیاب هکناچدآ . هتنا رفا ینماف [3

 دانچنآ ,هبرف یلکیه.داد ندرگ هب یوف شدید
 اهلوکساب لمحت تردقزا شرو یرادییم هک

 همهیااب ؛ هوینا یشیرو دنلب یلوم . تسا دورف
 یشخسا زآ تیناحورزا شاهرهچ :تالع

 ۰ تسا رادروحرب
 هک رعس,لوا هاگن رد * سویور سیمد »

 یریچن ز«یتکر حابهک دروآيم_رطاحبار یناریگ
 مهرد ار یگس , یاهبرضابو دننکيم هراپ

 یسس رهشاروا هک تسپ اهنپاابا ...دنکخیم

 شایلوداچ یادص لب ؛ تسا هدیشخب ریگناهچ
 زاسج هدنسناوخ نن روح وازا كبا هک تسا

 ثسا هتخاسار ناهج
 -ینانوو یرصع بکر ودیا-آ لوغ درم

 هلاسیم .تساهدمآ ایئدب هنارتیدم لحاوس رد
 رطاخبامتح نیاو دهدیمناش رتشیب اما .تسا
 یه سسچ با 4 تسا شل صد را رتگ تن ته

 اب اهن

 و اش كابزومتیش یناوجو ماگنه هب

 یرحبن :زاسنیدنچ رد نونکا و داهن نآ
 دداسبیم رتشید !ررانیگ

 > ماگ

 ۰ شدوخ ابا دراد ارس
 رهاگ و تسا هدیزاغآ نآایار یقیسومل ربز

 یعزا وآ ؛راتیگ نتحاوناب ی اهن هب دوج

 دنا وح

 تسیثاشسایا.اهك + سقب هب شیادم
 ِ تب

 ؛یفادصسنچ ۰ شناباتمه نام ردهک ناجلآ

 درادندوجو ,فالصنا تردفو میوريز نینچاب

 هبدجرپو یلوداج یا نیسار هدنیامن وا

 تسا هنا رتیدم لحاوت

 یارنهداسزا و هباریپ رهزا رود هب شال

 تسلآ اونا

 دشوک یمودرادن یاهنایم راولثو تک اب
 هرا هک ار یتلاصا نآ مه ندینو یلد

 دنک تیاعر هدرادرظن دم شندبا وخ رد

 هبشطوم رد هک ماگهنآات « سیمد

 رادروخرب شرنه روخرد یترهش زا؛دربیم رس

 دانویردشماقا رگاهک دوریم نامگ و دون

 تسناوتیمن .دیشک ی م لول شرمعیاهتناهب ان
 قاغتاكياما .دنک بسک ار دوخ ینونک تیعقوم
 سپراپ رد شن ره یاههلبنیتس ان تعاب

 سیراب رد :یرفس یط هکوا . دون هداهناب
 شوگ هبار شایلوداج یادص ,دوهدرک فقوت

 هک دوب نیسچننا و دناسر ادص نارگادوو من رع

 یتصرف نینچ رظعتتم زین دوخو دندرکن شياه
 دیآ رب شدودحم هلییزا ات دوب

 سیمد»رابرپ و رمتم تیلاع نیتخن
 هورگ اب , شروئک زا حراخ رد * سوسور

 قاقتاهبار نآدوخ هکدوب « دلیاچ زیندورفآ »
 دوبهورگ نیمهاب وداد لیکش رگیدنت دچ
 : دیسر یناوارف ترهش هب هک

 نانچ < اهکشا ناراب » فورس گنهآ

 ,هرایکیبهکد رک اپ زاجیتیسومناهج رد یلاعو
 ناگ انا وخ تسیل ردصابار سوورسیمد مات

 امامتوایاهگنهآ؛ نونکات سپنآ زاو دروآ زو

 درس شما وهدوباهگنهآ نیرتشورفرپ ورج
 ناگددنناوخ نیرتقفوم فید

 اس وا هک یفورعم یاهگنهآ رگیدزا
 ناوتیم.دناوخ « دلباچ زیتدورفا » شهورگ

 و دربمانار یلوج یرام و دلالک وا ناف سین

 مطاخب, لاساب زا یپ ابا رگید یدادعت

 »تفرگ هرانک هورگ نیازا «تافالتخا زا یاهراپ

 دفنتفر یهارهب مادکر ه زینهینب «وا نتفر اب

 سونورسیمد ابا تسناهنآ زا یمان كنیا و

 تیوجموترهشگنرشوخرا ونیوررب هراوه
 , دردم را ماگ

 ان ولساک دنکی ه رب مولآدچ لابره

 ... لا
 «سوسور سیمد» رفس یهیشاح رد

 نا ریاهب

 ی رهشزانامداش

 دری شورفهب ناهجرد نآاحنص وتساک
 :وورسیمد ما ۰ اکیرمآ برح اترود قرش
 ار" ردشددعتم یاهترسنک و تسا دزنابر
 .دوخیم وربور ریظنمک یلابقتسا اب ناهج

  توورسیمد یقیسوم یاهیگزیو زا یکی
 یامزا هداعتسا ؛ تسوادوخ ساخ هک

 !] قیفلت و یتنس یقیسوم و كيرولکلوف
 لوبقم تخسک تسا نردم یقیسوم

 اردک ه ریو هب ۰ تسا هدش عقاو ناگمه

 وبیلم زاس ۰" یک و زوب » زا شیاهگنهآ
 وسهب هزات یدمب. نیا هک دریگیم كمک
 .دهدیم درم

 ةبسوم « راکناخ یوار » زا یب

 ۷ دقرش یقیسوم یاههبام هک ,یدده فورعم
 گنهآ راید نآ ناگدنناوخ یاربو .دناشک برغ
 دونعمزا زیپ سویور سیمد ؛ تخاس
 دف ناناوچ وهتشامگ تمه راک نیاهب هک

 دادن یلانشآ هن وگ نیااب هکار یقیوم

 ۰ درک انشآ قرش یقیسوم یاغ

 " ارتتک را «سونور سیمد » [0

  امهیتانوب یاه زا زا نوچو دراد

 تک راونع زین ینانوی نت ود: دنکیم
 ۵۷« هام رویرهش ۲۸ زور وا . دنتسه
 ارواخیبرع روشکد نچرد هک یلاه همان رب

 رهآهب ترسنک دنچیارجا یارب ؛شاد
 ۶ ود «ناریا رد شهانوک تماقایل رد

 رث ترعنک ود ونوتیارثابرآ لته
 ۰ فوسف لابقتسا اب هک تشاد تارارآ
 ۳ شک وریور شنارادتسود

 چون بلج نایمنیارد هک یاهکت اما

 ۶ ترحنک تیلبروآ مارس تمیق « درک یم

 ۷ ارادتسودمامت هدهع زانآ نتخادرب
 تن ترسنک و د .دوب جراخ فورهمدننا وخ

 رد هبقب











 ناسبا« دندرک رابتیی ناهج ۴

 «4ب مصن دید و وگتف .ن ۹

 هنکشاد ٍ - ۳

 ودتسارآ سلجم - یولهب هاگشاد رس

 مهیتج لوط رد هک ینع یاه

 و «هبزعت» تنه ل
 زا يهين هک - رثانت ی

 صحت ار شیامم لاور

 بلاق رد هک ميتوگناههبرعترا . دندونن

 هک هیزعت , .دنچنگ یمن شیابن و رتاثن

 ردناتسد و نانادرگ راک ن یرتشیب یو

 «دراد هتعهن دوخ رد ؛ار ناهچ ربات نا راک

 همهو دنرگیزاب شا رگاثامت همه هک هبرع

 یهنم یاهتیصخشطا رویوا ر

 ایت هن شایناد ناونابهک هبرعت

 هک - دهدیم ناشن اچکی ار لاح و هتش

 تساینوک رتانت لکشم نامزود س

 رسیب اهرنات ن
 ,دند وت

 شنا رگیزاب
 و ده

 هسح

 ژا ریش هزا ونشح نیمهد

 یزنا ریش یجرفت : زا

 نآ رد هک یاهبرعت رد هژیوب و مينخومآ
 ویلا را یاههصق زا یلصا یاوتحب یاجب
 هسحوتم ,دو هدش هدافتسا یراق تایندا

 رهرد رنه كب زا ميقتم هدافتسا هک میدخ

 رسگاخامت لوبق دروم دناوتمن زین رگید
 هکناچو؛ دشابهیزعتهبدقتعم رگ اشاعت - یموت

 و دهآهوسب یاهبزعت نینچ ندید را رگ اغاعت

 زا توافتم تشادرن لصاح لالمو یگتخ _یزاسزابو اهتخادریزابهه بس سیچنهو

 یاوتی قفوم یمیدف یاههماتباس یاه

 بسجوم هک عوتومنیا و دنزیم هرک
 عیجم رد هدک تکرش نادمشاد سفت

 و تحار هچ ءدوب زین هبرعت یللملانیب
 «ینایاس شورد و یسوم» هبزعت رد یعيط

 دوعن

 تنهشیامن یارب «یراعغ رفایدمحم

 هکناچ , دوس هتسجدوس اهنیرتهب زا هبرعت

 س هیزعآ نارگیزاب- اه«ناوخ هبش» رتتیب

 شوح شن اب بسامیلکیه وا دس

 یدا رفا. یموت نا رگ اخامن زا یخرو دتناد

 راک رد هک دنخاشیم مان هبیع

 نوح

 طبا رش نیارد و , دتسه نراهم یاراددوح

 مک تسدابدوریملاوزهبور هبزعتهک یطعبار

 رفاب راک - دوخیم هدر یتومارف بس
 درگ رد یراعع

 رد هک هبرعت تشه یا دو یلدوس

 كرتفک یارسناوراکر دو -زاریث- « ر
 اب دن هدادداشن زا ریش كابدر یلاسهد-

 اهناوخ هبزعن نیا یروآ

 هسسخ

 ممشم

 بهءاسن رب زا بشرهرد هاست را زههدرا و

 هک ۰ دون لاما ره ننچ یاههما رب س

 اب سوط هراونج رد«هحوچ یتشک » مسارع
 .دروآيم رطاحب ارشایمونءهوبناد ۱نا گاتامن
 ۲ و منرمتس و كانهرف , داقتتا رب هک یره و

 دنا ونیم نیچساییاتزاب شان هتشاد ۳

 یاهشیاع هنوگسیا هک تساجت ونشاب هشاد

 و مینک یزاسزاب تلاصا ظنح اب ار ینئآ
 مهدره نلج رد هک تسا یرگید هککن سا

 نا رگاشامتهچ رسگا یاهیرعت سنچ .دشه عن

 یاتف زا جراخ ناگدننییو دنمتیدناو هزا

 هیزعت یلما نارگاغامت :درک هدز قود |

 نیا ودرک رازیب هیزعت ندیدزا ار دقحح و

 هک یناک یار دوب یرطح ابز دوخ

 رتاتت یاهنلاس یلاح یاهیلئص ندید را

 برگفشور رپبعت هیو دنروخیمشوج و صرح

 هن اپ امن یگهرفیبهب مهتماریناریارکاثامت +

 تنس ككنحرف هپ گره دوخ اما . .دننکيم

 دیماودنراذک یمن ما رتحا رک اخامت داقتعا و

 نوتکمههک هبزعت تایح دیدجت رد هکتپا
 ی داقتعا اب نارگاثامت - هسریممانپنآ

 میتفک یسراف تاییدازا . ميرواين هوتسیار

 ورهش» نوچ یهارفا یوس زا تیدنچ هک
 یتیامن لکش - هاگشناد هاتسا - «دنمدرخ

۱ 

 بجوم , نینچتیا یشیارگ اپ «اویینرهث

 ااور نیدب یناریا رتاثت هپ ندیشخب لکش
 ..دجتنیهم لاما رنه نشج رد .تسا هد

 یور راک ۱۳٩ لاسزا هک - ولکیایج
 شیامن : تساهدرک زاغآ ار یشیامن تایی
 وشیابق خرس شبا :دمآرد یراوس»

 ینادرگر اک اپ و هویش نیمههب ار

 اهاشداپءریقمو همخد لپاقمنایسناوآ یبرا

 و "زا رجاهپ دینسجچ تخل رد یتساحح

 یتح تناوتت زین هدمآرد راوس نیا اعا

 بت ۲۷ هحشج ۲]

 اهیکیرات نیارد

 ناعدرم» بوخ هب رجت هژیوپ وتساهتف

۳ 

 سویی  هحح ور ح تی

 ؛هسج »هتتوب ربرگ او دزادهگنرس
ِ 

 است تعاب دوح نیاهک - ميرادنپ هحص

 شات

 بسا و ییرا - دشیم شیامسن یحیض لاور
 مسسیت ره ینیامسن نینچ تحادرپ رت ریف

 قاهیحارط و دویدوح یهد یاهیتست

 رس ین یاهراک رد هک یاهتسیاث

 شو یاهنئار مخح اجیا رد ميتتاد

 دیر همانپامن تابورکیپ هب هک درکیم

 یاتماساوتیم شاهیرجع هدهنیااب و هویت

 هیعر نیا رد وا هنتی؛ ی

 بوم مهدره ننج ر

 یی «میلخ نیعامسا» راک «تایت»

 میدپ رهش نویز یولت شیامن یاهنلاس را

 ۶ دیشوک شیامن نیا رد جنح

 زاسدیهن هدولآ یک سوملم یتخادرپ

 مه مهع ییدپ ودک رپ ررهت نینا
 بک رس ات ره هبخ ۰

 بتحاهرپو تن رح لمخم اعونتقن و تئاب
 یشوم حهبدپ اپ هزیوپ و .دندوبیاهحم یاه

 یسصمیکیرات هک میم هراشا هاکیماک یاه

  دصاپ ءارمص ینیرا و

9 ۳ 

 تی اهن یجیبط ب

 رک اتابت و درهسیم رگ ادامت

 هیتیم تسا ییدیهان هچنا

 باب یم مهس اهیراب رد بیت ت نید+ ۵

 ر سس هعاو رد «تاش» یتیامن یاهتیسحش

 « همدم عامتجانیئاپ یاههقبط مدرم

 هورت نیا زا حلخ هک یتخادرب و يلخ تیاور
 براک یتیامن ظاحل زا ؛ دراد مدرم زا

 دیاثو تین ناسآ مه نادنچ اهتیصخشنیا

 تابش ۰ نینچیا ییاهراک رد یلخ هبرجت
5 

 یا وت یم هت ی:هوخپ در اسیم قفوح

 یرمش درک هسیافم هنایماع یاهرمش هب

 راس و هچوت مدرم یاهتعث و بک هپ ک

 دنابهدیتخحب نزو
 مم ۳

 ِ یف راتپ ه اع حناس» ام

 رس تساهداد لیکشتت ۰ رورب رپ

 یو راس 

 میاب را سس ّت بوج

ِ 3 

 ۳ کور
 وا رجب

 وتحسا . تسا هدش زین رتیوملخ + «هدرک ادیپ

 سانسپ شما زاهک هتوکنامه شآ یور

 رتحپ ود یلوریور و داصت ككپ هدن ریگ رب رد

 رستخشپ رد مود شخب هک تسا شیامن كي زا

 تسا روم هندسی و دنفایم قافتا رک اتامت

 بش و دح رچب دوخ ر

 هام هک دوش ررصت
ِ ۰ ِ 

 نامح ۳ هه :تک رج

 یباهفزلاو یمن .ب اهتتع هحم

 دن نر رع ون هب تک رح 8

 هک شم ماگ ناداتس ۰ ِ
۳ 

 ام راکاب ارعالطحلام

 مون . حضحت .یعاه رله نه

 هصاع هک هننک با دنهاوخیم ناباج

 ۱۳ فرح او میت سان نه

 یش هب سایق
 هناگچ رتاثت نادنمرتح زا هچنآ اما

 هک دوب «ناکراع رد هزجسم» یکی میدید

 او دزک یناعرکراکارثآ ۵ ولب

 1۱ هحنص رد هشن

 انس هزاتس ست ۵۵ هرامخ

#۹ 



۳" 

 نآرادتس ودهمه هند زاب 95 یمالس

 بس زاتسرپب
 وویم تعلاخم تلعب هک میدرک مالعا دیدنا وخالجم هرامش نیرخآرد هک رولعنامه

 وهنوگ زا یئاه نبلت یقرواپ نیا علف بفاعنس.دوب هدخ عطف بش
 هدرک تبحمراهظا هماناب رگبد یرایسب

 راتسرب یقرواپ پاچ ریما

 دندشیم ابوجارتلغیگمهونتهلجم رتفداب روشک راک
 ناگدناوخونادمرهزایرایسب یتح , دتفایروحهلجم رتف روضح یاهدع و دندون
 تسدونیموریما اب یناقالم بیترت تهچ نیمه . دندرک حرطم یتالاونس دروم نیارد هلجم

 طورشم «دباپ همادا اهنآ تشذگ رس ادلجم هک دندرک قفاوترماو ونیم تاقالعنب ود
 تشکممایو تساهنآ یگدنز كاندرد ومدنشک تاطحل روآداب هک نآ زا یلاهنتسق هکنپ

 .ددرگ فذجناتسادزا دنرب هعطلاینآ ینوک تیعفوم+

 هکهنوگنامهلا دمآ لمع هب قفاوت تشذگ رسنسبیا داگد ناوخ

 زا دراد اج اج نیا

 رطاخب تسین كل
 ناگدننا وخیوس ی.دپایهمادا اهنآ تشذگ رس دها وخیمرما و وی

 ریا نانابرهف ياپپ اپ هک هلجم

 هسادا لکشنامهلارناتساذ تسام هنیظو رد هک هنوگنامه و مک رکشن رما یافآ و ویم

 مناخزا دندنخیم و دنیرگیم ونیم و ربعااستشذ گر س

 مسیاهدوب شلابندب ام زاغآ زا هک تسا یزیچناسهنبا .دشاب هدنزومآ و روآ تربع هک میهد
 دسیتیع ناتسادنیا رطس رهاب ناشیاهبلق هک میرکشتمدوخرامشیب تاگد ناووخزا رگید یوسزا

 یناکیماسا پاچ یاج هلجم تاحفصهک تسیلك.دنناذیم كيرش نآ یاهارجام ردار دوخو

 یبسیت رت ایا
 .دوخهناددروم نیا رد ناگدنناوخ زایرایسب حساپ هدیآ هتنه زا

 یقرواپنبا یرقابورپ ناگدنناوخزاهک نا ریایامنیمرانس«هدیپس» یفرواپ عطا زا سپ
 روآدای دابز یاهتبحص یط و تفرگ ساهت(بشراتسرپ یفرواپ هتسیون) نم ! دشایبم

 مدآهک هدن مسجم تشذگ مسنیا رد نانرهم وپوخ شاهرسسهچ ردفقنآ وه هک دش
 دوب هتسب هقلح شنامشچ رد كثا هک ی لاحردهدسیپ .دشاب ید دز ویم هک دک یمن لوف

 تل دنیونیمهما تشذگ سنا هدنراگن وریما و ویمیارب پترم هک
 ات تسا هنش هداد

 دریک یم ماهیرگ ملاوخیم هدمآ شیپ ونیم یارب هکاریلاهارجام یتقو ریخاهتنه دنچ رد تفگیم

 مرکشنم دراد

 میتشاد یاهما نیچم

 تبحم ورهم زا هدنکآ و ناب رهمیبلق هکتیا وشنین نحامهننا رطاخبدایپس مناخرا

 دندوبهتشونداشیا هک رصقدادنر زا یکلوچیلوهلابحمیاقآ ز
 ناسادلولع رد هک یتاهابتشا هب تپل یدا ريا یتحودنا وجیما ر یقرواپ نیاهسه هه هال اب
 ,میرکشتم مهناشيا زا هک دندوب هتفرگ هدعآ شیپ

 .میه دیم همادا ار ناسادبش راتسرب نارادتسود همه زا رکشت اب

 شاد هکسا را سس

 تفگ و درک یضترم هبور
 :نک نشور ورویدار نوا + وشدنلی بم
 .درک نشورار ویدار زرف ودنن یصرم

 ؛یمیدق هد اوجشپ هدرلدو هتسکش یادم

 بش رد هک ناوراک كي گنز یادص لثم
 دخ دنلب :دشاب هدمآ رد تک رحهب ریوک رد

 یقشع زوسزاو تلگیم قشعرا هدنناوخ

 ,درکیملاح تشاد شدوخیا رب لنیز
 هدشداب ریساهک یک مصاف لثم « هناح یاهدر

 ناشمشچ و دندرکی م ریس انف رد دنشاب

 .دیوگیم هچ وا دننیهب هک دوب لنیزناهد هب

 ددرک هدولآ و نیئوره شورف شفده لبر
 ونیم هاوخرطاخ شیب و مک وا . دوب ونیم
 یاهتنهکب لول ردتساوخیم شلدو دون هدش
 ریساارونیم ییاسح» دربیم رسپ تشر رد هک
 باب شدوخ ها رمهب اروا دعب و دنک شدوخ
 .دروایب وهایهرب و شولش نا رهن

 را رسقشتسد ریز رداک یتشلابهب لیز
 هرهچهب یصاخ تللابو «دون هداد مل شاد

 هاگنونیمو نیهم «فرثا ءالبژ رامخ یاه

 یناحلنیز دیدیم هکنیازا یضرم .درکیم
 نیب.دوب] احشوخ هدرک شدوخ ریساار همه
 تافوایهاگ و دروخیم لول فرثا و البژ
 یراک ونیماب اما . تشاذگیع نیهم مسیر
 لتیز رلنلدروم ونیماک تنادیم ..تشادن

 دروحا درع

 - ۳۸ هحفص ۲]

 تا ات

 ومخ ردشنآ ناشیگدنز رد اهنزنیا .سا

 یناماسبان ویردبرد ردقنبا داد یتحبدب

 دوزیلیخ نیئوره هلخ هک, دندوب هدینک
 لابلد اهنآ مه دیات .دوبهدرک رثا اهنآ رد
 ویدلاگسچزا دنناوتب هک دنتشگ یم یاهلیسو
 ندیسریا رب لنیز و .دنباب یئاهر یتخبهاس

 .دوبهدز هناثنار یئاج بوخ شدومنهب

 شرس ریز ارش سد هک رولتنامه لی

 :تفگ ونیمب «دوب هدرک راوتسا
 .نم لغب ای -

 ردهک یهاگناب «رامخ ینامشچ اب ونیم

 ؛ یناماسبا مه ودزیم جوم تشحو مه دآ
 .تخادنا لنیزهب یهاگن

 ینلاح«شهاگنقرب ,ونسماگن تفاعش

 ,نولبو یاهنیسیورهنرآ ندیشک هیبش تشاد

 شدایرفونیم برلطضم هاگنزا_تسناوتیم منآ
 هچ وب هاگیب ياهمشچ ...دنک سح ار
 یلاهمشچ..درکیمابرجت تشاد ار یلاه زیچ
 زا رپوفاص « تسلاعیم سونایقا ث لشم هک
 یلیلیدرکیمساحا هک راگنا و .. دیراور
 هدرتسگ ویفرب یدیس رد دراد شلامشچ
 .یهام نی تسرد ..,. دنکیم اش ششچ

 نکیل «دشاب هداتفا بادرگرت هک ی هام نسخ

 نیست یجیردت گر میو دسرنب ندش دیعرا
 دهد

 ماصت .درکیم سحار زیچ همق ونیم

 امنیس هراتس - ۱۵0 هرامش

 هه دی

 ناتسادنب رت ریگنا روش
 تاع ونطم ریخاههد

 لسیز رلنسلا هبرک هفایق ,دیدیمار اه يدب

 یسگ هتخبرمهیو ؛درکیم طبص شزفع رد ار
 «درکیم هاگن اراهنز ندوبراپودنییو قالطا
 یشتح درادن یداع تلاح هک تسنادیم ینح

 رسسس یاهزات یاضف رد دراد هک تسنادیع

 ...تسااوه زا یلاخ هک یلاصف ,.. .دنکیم
 وگسنت یدا رفلا نادنر كيلثع هک یلاتف

 ندیدونآ رد ندیشک سن هک دنامیم كيرات

 اینا هههابابا ...دنابیم یلوزرآهب باتفآ

 زا یاهدارا چیه هدوب تس تسنادیم هک

 تسنابیمیصت مدآ كي لنم , تئادن شدوح
 گرمامت ودئاب هدروخ ردخم صرقدنچ هک
 شد دباش ! دشاب هدش لش شاصنا هتیر و

 اما.دشاب هتشاد راکفا زک رعت هک _تساوخیم

 راتفرگ نیئوره دننام ربرح هبذاج رد یتفو
 هک ,دوب كزا ردقتآ شراکفاهدرپ ,دوب هدش

 .دیردیممه زا ین ره

 وادراد و هدز لذ ونیمدید یتقو لیز
 ریز و ۰ دربولج ار شتسد ,دنکیم هاگنار
 :تفگ و تفرگ اروا هناچ

 ,.. ینکیم رکف یجب -
 ویمناسل یور یاهدرم و حب دنخبل

 ناسل رب هظحل نآات هه یتخبل . تشن

 . دوبهدشنیراح نانچنآ وه,

  هدلسل و حض وت

 یعفاوتا رطداخهچ رتفد ردویم ملاخ )
 زاکت وگلاندرد تاظحل ناب عجار دوخ

 میاهبل و متسه هدرم كي مدرکیم
 ... تسی یراج اهنآ رد یلوخ و
 مدیئاسیم مهیور یتفوار مبل

 ازو نفعتم مرکابهک متشادنبيم و
 (.... ماهدش لدیم

 تلاح نا زاتسلا وت لسز

  تیموسموونیم یلایز وا .دک
 وآ ولجارونیمتروص لیز تساوخیم
 جیهونیم . دیسویار شنروص
 زیور ار شرس و دن رته رح

 نه,دوبهدمآ مامح زا هزات هک ونیم

 :زیک ابزالئیر .دادیمار مایح

 »ح دوخ ناوسناز یور ار لنیز

 رلآ «تدمآش وخنیا ..دمآ شخوخ
 دوبل ینورد هزیرغ كي ندرب
 ؛یفن یاه هلنحل تساوخ

 ریسا ار شدوخ و دنک

 مارآ شنادرگ رس حور هک
 شدوخزا تساوخیم ویم
 ار شدوخ تساوخبم

 زج یگدنز ردوا رگم
 ۳ ,دوبمدید مه



 الاح

 اتدنک قرغ اه

 دتخل ن

 رکف هک لنب

 شوسارف !

 ونیمیاب جم هبار ٌشتسد لئیز هاگنآ

 لاحباتلنیز .درک هرگد یفس و دوب تحل 4

 يگددشارتنیابیلبیزنیاهب !رینز حیه یا
 هبتسدلئیز یتقو.دوب هدیدب تفاطل نیاب و

 درادشش درک ساحا دز ونیمی اب

 .دیشوجیمتشادشدوجورد توهش .دریگس
 وشنیه .داد كلفلغ ارونیم یاب فک لس

 ؛:دیلا و داد یناکت ار شدوح

 :,نکن تی -
 .درک یاهرظنمدب و هبرک هدنخ لیز

 ولو قاطا هثوگ رد هک مناخ سهع

 اهنآ تشادشغورفیب یاهمثچ اب ودوب هدن
 :تلگ لنز هب درکیم هاگن |

 -یایملام غارس ارچ تفرعمیب ب
 : تنگی خوتهب لنز

 ! دایم شدوخ لیلارزع -

 شرس یضترم قاطا رگید هنوگ رد
 ار . شیاهایو دوبداهن فرشامکش یور ار
 زااهنآ یارب و دون هدرک البژ یاهاب تنج

 شیاهتشخزا و شیاهیراکنیریشزا و شاهشذگ

 هبهک یناکدوک لش اهلآ و . دزیم فرح

 دهدیمشوگ گرزب رداع ریدپلدو مرگ هصق

 دندادیم شوگ یصترع یاهفرحاب تنل اب
 لووضیم یاپ چم زا ار شتسد لنیز

 تسد تکرح .دروآالابكيمو مارآ و درک

 هک ئاعیم روطنبا؛ ویم یاپ یور لنیز
 باوختخردرا ویشهمینرد ثاسوس كپ راگنا
 مدآندب یورزا ناسرتو مارآ و هدش مدآ
 رتالاب؛تفرالاپلیر تسد . دنکی م تکرح

 درسکی صسلوا ویم. دز بقعار ونیمنماد
 تسد اماءدنزپ الاب ار شاد لی دراذگن
 دوسلاتشوگ یاهاپ یور رام كن ناسلئز
 یود و تفرالا ودروخ زيل ونیم دینسو

 .دنام ونیم یاهنار
 ندب تشوگ رد ار شاهاجنپ لیز

 تفگ و نیم .. ؛ دربورف ونیم

 ۰۰ عآ تب

 ردربرگیعونک نیم تکرح زا لنیز
 .دمآ ششوخ دشیممدید نآ

 و دسیلاع ونیم .یاهای یور ار شرس
 ؛درک هعزمز

 ملوح ... مرل تنوبرق هلااثبا
 پچ تهب یک مراذیمل , متسیهیا وتاب

 زافص .م: هتشون

 تلاحرد وئیم رگاهک تسنادیم لنیز

 یعستهج نیمهب ,دشکیم اروا دشاب یتاع
 ره.تسبن یداع لاح رد واهک الاح درک م

 .دیوگب وابدها وخبم شلد هچ

 هدوبف رشامکش یور شرس هک یشنرع

 هه روتخل یابو دروح رس مارآ شهاگن

 .داتفا ونیم نیرواب و
 شوما رفا رالیژ و فرثا هلظحل كب رد

 یلابیزنیاهب ینزلاحبات درک ساسحا .درک
 فرثا ابا . تسا هدیدن یندبشوخ ناب و

 ار شیاهبل و درک مرگرس اروا دوز یلبخ

 تفرگ هسوب ریز
 درمنت هسوسو ریسا تشادمک مک ونیم

 لسز.درپیم واب ار شدوخ تشاد .دشیع

 یاههنیس و دروآ الاب ار شتسد ورس مارآ
 درک سلار ونیم ناژرل و شبطرپ

 سن مره رد .. دیشک یدنلب سفن ونیم
 نتساوخ یعونو...دوبیغاد؛ دوببآ ونیم
 هکلب , دهاوخب شو هکنیا هب

 یروابیب و یلزویب تلامح نآ رد
 وضنیم دید یتفو لتیز . دوهدش نینچ وا

 قععتیا هلحل هدنزیم تلغوا لاگنچ ریز رد
 ودزلضصاروا؛دش دنلب شیاج زادعب ود رک

 یورهک ونیم ناوسیگر طع ,دربرگید قاطاب

 ودرکر پ ار لبیز ماشم دوب هتخیر شتروص
 مهشنوح ودناباوخ تخت یورار وا لنیز
 یفرح چیه رگید .دیشکز ارد شرانک رد

 هحفح 7

 شن لدبودر اهنآ نيب

 زاارونیم نهاریپ مارآ وهتهآ لئیز

 یاهدرم لثم ونیم ن دب. دروآ نوریب شت

 هشهرب و تخل ,دنروشب اروا دها وخیاک

 سوص «تشاد یغاد

 رد ار یتعواتم چه و تشادین

 دوبن درسوا ... دون

 رواب تسناوتیمن شربا رن

 هک شلاهدمآ ردهفدح زا ناتشچاب لثیر

 رد هسک تسنابیم یدصج یاهمشچ لثع

 دیسیلیمارویمندب هدشابهدرک هنال هنا ربو

 تخلود ره .دعبیاهلفحل . دزیم نیسصن و

 هدش تفچ رگیدکب شوغآ رد هنهرب و

 رهلنبهک ونیم نت یامرگ زا لنیز
 تنامیم یاهدرک بو تولخ ناتسات غاد

 دشابداتفا هروک رداک ی رس لثم و تخویم
 درکسم هلان ودروخیم باتو چیپ

 زاهناخ هک دوب بورغ یاه یکیدرزت

 نهم اوه ندنكيراتاب .دمآرد یشوماخ

 دشدنلب تف ریم جیگ شرس هک ی لاحرد مناخ

 یلاهمدآ لثم همه .درک نشور اد غارچ و
 .دنشاب هتساخ ربناتسروگ زا هک دتنامیم

 تسسو دوب قمریب ناثندب

 باوخردونیم.. دوب هدیرپ ناشیاهگنر

 هسکداد حیجرت لنیز. دوب هتفرورف یقیمع
 را تساوخ یتفو طقف . دنکن رادهب اروا

 هتهرب تدس یور ۰ دوشدنلب ونپم رانک

 ششچ,دمآنو ریبقاطا زا دعب دناشوب ار وا

 ۳۸اهحنص رد هیقن

 دید وب

 امئس هرات ت ۱۵۵ هرابش ۳4



 ... رتسوب عا ونا
 هزادنا وعطقبسح ربناوتيم ار رتسوب

 اهتآ رد هدخ هدافتسا ریواصت نیمچمه و
 هم رب رتسوپ «هزادنآ راعن زا

 رتمیتئاس ۱۵۰2۱۰۰ گر زب عون . تسا و

 درک یسیهسد

 دادصت نیرتشیب هک ۱۰۰2۷۰ طسوم و

 ۳ج)۵۰موس و تسا عوننیا زا یباچیاهرتس وب
 هبنوگ : اهرتسو رواصت عو رلظ ام

 تسا رتراعش رپ نآ ياه

 رتسوپ عون سرت حیاد

 هک سا هدنناوخ و هشیپرنهزا معا نادمره
 رادفرط اههدناوخ رتسوپ نایهنیا رد

 هک یرتسوب نیرتشورفرب . دراد یر
 رس وب ؛تسا مدمآ رازابهب نا ریا رد نوکات

 ,فلتخمعا ونانیبهک تسا شوبراد تدعنیاه
 تساهدرکدوخپیصنار شورف مقر نیرتاب
 «نیرفآ شون ,شوگ و گی اهرتسوبدآ زا سیب و

 رارقیدعب یاهماقم رد راتس و رهورف الیل
 ۰ یصجراخیاه رتسوبنایم رد .دن ریگيم

 نارناردار زا ریت نیرتالاپ یلیورب ربواصت

 تسوا تسد رد ماننا زوهو .تسا هتشاد

 هدننا وخ شلیساک دیوید رتس نازا س و

 رسیواصت :

 دراد یدایر نارادفرط فو رعم

 ع هب هک ت سا یرظاس ؛ گید عون

 تسا نکمم رظانم نیا . دوشیم پاچ
 حراح یاهروثک اب نارنایاه زادنامشچز !
 دشاب

 یاص یتاقنی ورزا زیپ یلاهرتسوپ

 یاهدتابودوخیم هیهن فورهم ریخو فورعم
 دنا وتیمن رگ!ه دهدیما زر ناکسا نی

 ۲۰ هحفص

 ,رتسوپ «دنشاب هتشادا رناشلهقالع دروم یولبآ
 اهرتسوب نیا هک دننک یرادیرخار نآ

 رادیرخودوشیمپاچ یدونعم هدع سوصحع
 درادن ینا.دج

 ۱ رب ناگدنرب و تاداویح ریوص

 رداموردسب پلغا هک تسا رتسوبرگید عا ونا

 دنرخیم ناشکچوک نادنزرف قاطا یارب اه
 اسا .دننکیم بصناه هچب قاطا راویدهب و

 رسواصت زا سپ رتسوپ عو نیرتخورفرب
 دن رادمزوساک تسا یلاهرتسوب . نادمره
 ,فلحمنالاح رد اههچبزا یلاه ریوصت دنام

 ,ناراوس روتوم , ناوج یاه رسب و رتع>

 املس هراتس س ۱۵۵ هرامش

 و دورسچ ونیچرب یاهزرییو اهنرمرب

 شاهتیلس قودباطمسکر ه هک رگید یرایب
 رد هک دنک باختئاار نآ زا یعون دناوتیم
 رتسوب اهپیا نایم
 .دناهتشاد ار شورف

 هکت سا یسکسیاه رتسوبرگید عون
 یاهراپ رطاخب , نآدیدن جاور مغرب
 ردرتمک دوشیم یعس ؛ یعامتجا تاظحالم زا
 دوش بصن یمومع رانا

 دراونپاز زا رتشیب یسکسیاه رتسوب
 نوگانوگ ی اهنک پاچرتسوب طسوت و دوتیم
 .دوشیم هضرع رازاب ه

 نارتشی ناراوسروت وه

 یلاهرتسوبنینچ رتعک اه هداوناخرد و
 ! دوشیم تفاپ

 را زاپهب رب شزرو یاهرتسوپ !ریخا
 یجراخ یاهرتسوپ رتشیب . تسا هدمآ

 روهنم یاههرهچاب لابتوف یاه هتحسزا
 شیپیدچاما درادن یدایز شورف هک تسا

 پاچهب سیلوپسرب لابتوف میتزا یرتحوب
 .دش وریوریبوخ شورفاب هک .دیسر

 تاعیلبن روت مهبمه یناه رتسوب یهاگ
 اریارد راک نیاهک دونیم پاچ زین الاک
 دایز نآ هبزهاریز . درادنراتساوخ نادچ
 یاضتقا ناناگرزاپ شورف دودحمرازاب و
 را یسضعب اما دنک ی منار یتاغیلبت نینچ
 "دوخیاههدروآ رفیفرعم یارب تاجناخراک
 دانا اهنآ ریواصت ابلاغ هک یلاهرتسوب

 ابدوخیم باختنا ابیزرظام و اهیکنام

 رایتحارداناجمو دننکیم باچ میونت تروم

 یتفو اهرتسوپ نیا امادنهدیم رارق مدرم
 اوج هدوشیم میسقت یناربانابرتشم نیب
 یدالسسم یاهمام ولاسیانبمرب نآ میوقت

 یکعاهن و دوشیم ادج + تسا هدش هتشون
 اص و دنناپچیم راویدوردهبار نآ
 ! دننک ی ماعد هناخراک بحاص

 و ابورا رد یناهرنسوب هک تسبدنچ

 کاهگنرابریواصتهک تساهتفاب حاور اکنرمآ
 رب هدیفس یهاگ و زهرق؛ زبس ۰ درز

 ابیش رد و دونیم اچ یصوصخم هایس

 هوامو زمرق تودام غارچ ود ندرک شور
 ایگنر ۱ رتسوپداهلآ رون ندناباتو شب

 داریم رطهب نیچ و دنآیمرد تک رحهب

 ؟۸اجنمرد هشت



 . دن زیخیمرب تباقر هب راکسا
 هچوتدروم هرود نا رد 6 یناهبلش

 یلاهملیف اقیقد , .دنر
 .دننزیم فرح «یودورب
 مداکآ هک یملیف« وبا

 كابدنی زگ ی م رب ملیف ننرته ناوص

 تسا یلاها رجام را فیرط و هدول یس

 هلروبویت رد رتانت یاههحص تئپ رد 4

 درم رگیزاب نیرته «زردناسحروج
 رسطاخب ار دوخ هزیاج ؛ مود شن ی

 .دروآيم تسدب رثانت دقتتم كي لر یاب
 هررف هزوخ» راکسا هدن رب نارگیزاب رباس

 زسین «لاه نیفزوژ» و «ینیلاه یدوح

 نسنچ رد یزاب رطاخب ار دوح رتاوح

 دن ریگب یئاهیلف

 ۱۹6۱ لا جرام مه و تی بش
 راکسا زلاوچ یادها مسارم یا رجا ماگه

 یامنیسو دوویلاه زا رترود لبم رازه +
 یاهفاک رد هوا - ۵ برا» جیتاب

 یاهماگنه دوخ مه هب زین درویوب

 یلصا یاهدزما زا نتدچنوچ ..تسابرت

 تنوکس رهش نیا رد رثاوج تفایرد یار

 یارب نوستآ و سابرولگ و ررفمزوخ .دنراد

 بدناهدمآ كروبوین هب همانشیامنكي رد یرث

 یرازگر ب یارب اهنآ صوصخب بخ نب رد
 كي رد نوسناوسابرولگ دلوت نشج ینراب

 تل ۰ ینیلاهیدوج دناهدش عمج

 رکو یک روج و رتیراملت , یچماس , ملوه
 . دنته ناتاهنام رد مه

 سیرتکآ نیرتههرباجندویر یا رب

 یدسلاهیدوج نیب یزیتودنن تباف

 بورغ) نونآ و مایرولگ و (هزورپد هچب)
 (وناهرابرد هبه) سیویدت و (هرانت ثثب

 اب

 دراد .دابرج

 زا ویدار هلیسوبراک چیان هک یماگه
 یصعج -- دوشیم هداد شرازگ دوویلاه

 ننارد رفن ۴۸۰ دودح رد تسم هبس و دات

 یواکچک اب و هنافانشم و دناهدنمج هیاک

 یدیلاه نی ررفهزوخ دنراد ویدارهبشوگ
 تااهتشن دوننآوسو

 ررظهزوخهکد ونیم مالعا ویدار زا یتفو

 «گكارژ ربودونا ریس« ملیف رد یزاب _رطاحب

 هفاک یتقوب توکس تساهدش _راکساهدن رب

 رسار اجنآ تسج وبرغ و دونم رجنم

 دنکی ع

 با رگب زاب زا یکی دوویلاهببلرت نیدن

 , .دساشیمراب ار دوخ شزرااب

 لاودو لهچ مقوم سا رد ررف هزوخ

 لاسم و رثاثت رد راک لاس هدزناخ و دراد
 . تساهتشاذگ رس .تشپ ارامیس رد راک

 ناصحشم رما رهاط رد ررف هزوح

 برادن ارامسیم لوا رگیزاب كي هدخ هسالک
 نوچ بوتیمققوم امیس رد لاجیااباما

 تساهداعلاقراخ و رومرم تردق كي یاراد
 رگائامت رد نآ زا هدافتسااب دناونیم هک
 .دیامن دون

 تاماهتا یاهراپ رطاخب اهلاس نیا رد
 هک نانچنآ دوشیم دراو وا هب هک یسایس
 بتسین یناکیرما تاماقم تحم درومنیاب

 ؛سادا دوخ راکب نانچسه وا لاحتیااب ایا

 نلوم + كرادناژ ریظن یناهملیف - دهدیم
 رد شروش + نوپمات یواس سیم ,ژور
 هامارهب تعاس هن ؛ ناتسبرع سنرال , یتشک

 زا هک دنتسه یلاهراگداب , اهقمحا یتنک

 . تاهدنام یاجب وا

 دوخ0۰ یاهلات طساوا رد ررف هزوخ
 یلاهملیف ابا - دروایم یور یزاسلیف هب

 و دنتسیل یناثخرد یاهراک دزایم وا هک

 .دنیامنسک وا یارب یاههجو .دناوتیمن
 فف

 هکد ونیم مالعا ویدارزا رگید يتاطحل
 ملیفرد یزاب یارب زین یدیلاهیدوج متاخ
 سیرتک آن یرتهب راکسا هدن رب «هژورید هچب»
 نلاسیناث حوم رگید راپ و تسا هدش لات
 سننلاحشوخ همه دزاسیم رپ ار هفاک كچوک

 واهلک دنچ ره نوسناوس ابرولگ زجب هتلا
 هب و دیاميين راکشآ اردوخ یتحارا

 ,.دیوگبم كيربت یدیلاهیدوح
 رد یلصا ناگدنرب نوچ دوویلاه رد

 هزیاچبتی راک مساره یرازگ رب لحم

 اب هارمهررفهزوخ تکرویوین رد
 دوشیم مالعا دعن یتاظحلدخ هاگآ دوخ نیخ

 + تسا

 و ۳۱۳

 یدوج هزیاج و زیهنله هب ار ررف هذوخ

 دنرایسیم روعبرابلنا هب ار یداملاه

 یاهدادعسا زا یکیرسيديلاه یذوج

 اکی رمایامسیس هنانسانم هک دوبدوویلاه بات

 بت درسگب هره وا زا تسناوت لماکر وطعب

 انا دادن لاحم وا هانوک رمع الوا دوچ
 شا رس وا ساخ پت اب ات یاهلر

 دتخان

 لهچرا سپ ۱۹1۵ لاسرد رگیزاب نا
 , دش توقف , یگدنز لا راهچو

 شف

 ملفرد یراب یارب ررشام جروچ

 یراس یارب لاهسفزوژ و وناهرابردهمه

 مودشنننا رگیزابنیرتهب «یوراه» ملیف رد
 تشابرد ار دوح رلاوج و دنوثیم هتخاش

 .دننکیم

 نیمود یارب جیوکنام . لا . فزوج
 تیراس و نادرگراک نیرتهب ییایپ لاس
 تفایردراکساهزیاجود و دونیم هتخاش لا

 نآ زا «وباهرایرد همه» ملیف و .دزادیم

 . تسوآ

 فور هدنک هیهت كوناز .ف .لیراد

 نسیموس نیا و دریگیمار گر بلات هزیاچ
 و .دسریم هزیاج نیاهب وا هک تسایراب

 بیم یاجب دوخ زا رظن نیا زا یدرور
 . دراذگ

 هزسباج شش ندرب اب ویاهرابردبه

 هتخاش ۱۹۵۰ لاس ملیف نیرتقفوم راکسا
 .دونیم

 «ریام س بس یئول» و یفروبحروچ
 ینامک تسایر زا نیازا شیب هام هح هک

 هدنرن زا هک یاهظحل رد نوسناوسابرولگ و ینیلاهیدوج
 هدش هدنرب زین - ایرولگهن - یدوج هک

 - ۳۱ هحفص

 هژیو راکسا ود هدن رب ,دولهدرک ابعسا ورم

 بوته
 نیلرام«پش نیاتیصحش نیرثزاسربخ

 یمتاکآ هفباسم رد هکنآیب ب تسا «شرتید

 هزباضج دمتف هکنآ رج - دشاب هتشاد يه
 ملیفكيب هک ار . دایر یچراخ ملیف نرم

 ملانیا لوک هب دریگیم قلعن ینابلاتبا
 , دگک یم ميدعت

 یلاعلآهراس ككب هک .شیرید نسلرام

 رد یناملا ياهنلف رد تکرع
 یاهتیلاعف و دیآیم اگیربا هب ۰ لا

 .دزاسیم زک ریتم دووبلاه رد ار دوح یرمه
 ءاجپ هب كيدرن هکنآاب وا لاس نیا رد

 تل یئایز دز لاحباا اما بدرادل اس

 نوچ - دلابیم دوخ یاهقاس هب ناچمه هک
 اهقاسددوس اراد تهجنار وانیا زا شیپ
 و دندوب هدیزگ رب لیکش و زاتعم ناونازو

 نا تاباو هلارا رد یعس مه تاعوطم
 ۱ دناهتشاد یاهدنزاس ياهتیلاصف اعدا

 یسنایسچ و كن سال بش نیارد وا

 لاتم یاهفاس مه راب دناوتبات تسا هدیشوپ
 دراذگب شامل ضرعس ار شیندز

 نتسقر الاب ماگنه شیرتبد نیلرام
 ودزاسیم اپرب ار شموصحب شیامن ۰ سس زا

 یاشامت صرعم رد ونازا ار دوخ یاهقاس

 داهن زا ءآ هکبروطب - دراذگيم نادسقالع

 ود ریگیمرد یاهههمه و دونیم دتب رامح
 هک دشک ی م هلهله وا یارب همه هدارایب

 راکسا زثاوج ناگدنرب یارب یشورخنینچ
 دصس زور حص رویه و دوب هتساخف رب

 شیامنو شرتیدنیلراع هب رتشی اههمانزور
 دی وگیم ناگدنرب زا رتمک و دن زادرپیم وا

 یمصاصتخا واهب اردوخ لوات احفص و
 دشت

۱-۱ 

 وباهرابردهمه : لاس ملیف نیرته 8

 زا سپ 1 تسا

 (سک و ف)

 ررسف هزوخ : درم رگیزاب نیرته [2]
 (كارژ رب ودونا رپس)

 یبیلاهیدوج : نزرگیزانیرنه ۲7
 (هزورید هچب)

 :مودشقن یا رب درمرگبزابنیرته [آ
 (ويا هرابرد هبه) زردناس حروج

 شقن یارب نز رگیزاب نیرته [7
 .(یوراه) لاه یفزوژ : مود

 جیوکنامفزوج : نادرگ راک نیرتهب [2
 ( وناءراب رد همه)

 دراد همادا

 امنیس هراتس - ۱۵۵ هرامش

۱۳۳ 



 اوج تن سو سس

 . ۲۳ هحفس 7

 ممهو . دنیامنیم حرز میر ۹

 یدب .زیچ اقلطم یملتنین : هک وبهدمآ دوجوت

 یمظن دناوتیمیه یملظنیب رد ؛ ه٩چ تب
 ككب ملیف نیارد یرجو .دناب «تاددوجو
 ءشل ی گن زجامتهک یدوج وما تسا .ملتسملنات

 یاهب دقت و , تسا یندشنماعت یاگشبملا كپ

 ۱قبک « ۰ تشادرب دیابار كس هک هنسلف
 دج را

 لومعم لکشب ناتساد مساهب واز را رق هلسلس

 تیلک زا , لوعم قو , ای و

 . دنب قآ

 (متشه تدق)
3 ۴ 

 وشوتورنودب ومامنيم د

 صلابر

 ««زدراودا » راثآ یوتحم

 ؛زنطزا یباعلاب واهک تسا یتطنم |
 ,دشخبیم ساسحا نآ هب )

 ء زدراودا یاه ملبث تبتحس
 هعماج لاح هنام یاه رثف الاغ

 هنومن «یروک رتیس» دنته
 ثاسب زا یمامت گنس و لماک |

 .دوب رایع مات ییاکبرما

 یلک طخ نیاهب هچولاب «ملفسم ملطیت *

 كسب را . اکتسانیارد ملیف زایتما

 یزابسیلول , «یلیماف تارهاوج» رد

 ,۶ع۶> فمجم

 دوح یارب نکمم وحن رهب هک دنک ی

 یهزم؛در اددوخ فا رطا ر

 ء بوخ یلیح دوخ ی

 دبچب فیرح یاجت

 یا ۱ عارنا یاهنتن رد

 ۱ روسج ناولم ثكپ شقن را

 مو قاب شفنزاو . برتمشوح
۱۳۹۹۰ 

 شی ماگ ره هک
 ۴0۳۱ یاهرتکاراک زا یکی

 امئیس هراتس س ٩۵۵ هرابش

 ۳ رگ رب ینالموتم ءاکن
 ۱۳ تا زیمآ رتط یدید
 ۰ ۳ طی بیپ
 4 02ت و ین رین ددا

 # ۰ بسا شیوخ عون رد
 1۳ ی درس وتع هب ملیت نیارد

 ناهدربار رافا معح

 ا)وصحم لاور ات « درد
 ۱ دون هتحمس

 ۶ رظن ها زار
 ار شملیف لوا مدا
 یاهمدآ یاهتعس یمامت
 1 . دیال ایم

 ۳ هک یدوجواب . رلنم
 جریب زا تسا عامتجا ساپ

 دوجو تاشا یار رب طمح#

 مرشییهیبو + ۳

 دوزو یارب هک دریکیم
 هچ دیاب ندش حربعم و

 . یهداوناخنو رد ,دنک نتب

 ریوصت مامت یراکشزاسا اب
 فارحنا یعوبب كيره
 حد .دراد هطار هناخ تملک

 و تا ریتس رد شرهوش

 ؛یم نیک رچلدو لولم سیئول
 ۱۰ دیزخیم ییهزان تسوب رد
 ۰ تخادنایمرد هلدب و هدنخ

 ۱ سیلول كرزب راک

 اب او دوب شیاهیدمک لالح رد
 گتررپ طح , تشاد یعس هتوبب

 !اهمدآ رثاتم یاهمرهچ یاروردار
 ار یدمک یامنیس و ,دهد

 «دروآرد حازم زا یملاس

 ۱۰ زین یلیماف تارهاوج رد
 ۳ زا نینچ نیا یعیسرت

 یگدنز یتفو هک ی

 اولقوب ۰ دهدیم داش دات
 هرهچ و « دنکیمب س

 ۰ (وگهوای) داشگن هد
 زا ههبجمار) و (تعبیت
 اب سیول یفیلا راتآ نیرحآ
 ار هب همه زا شیباهنآرد یو هک
 5 و هدوب هنخادرب هنحص نیر و

 .شیم لفاغ شیاهمدآ زا تاقوا
 . رثاتم « «داشگ نهد»

 اچ ناشناهد هک تسا ییاهبصحش
 لر و «درادن یناسح و تسرد

 تاملک _واهفرح _ندنار نورب

 یاهمدآ یتقو و « دنرادن
 هوای نیا ساساربار ناغیگ دز



 : تسمه هچنا را رتیب هل . مچ

 هتخیگنا ربتع مچ لدرد

 « دسکی م

 هک دهد
 بیر ییلاجو نیریث تافاعتا
 ۱ تسایندید

 یاهمدآ زا سیلول هک یروناکیراک
 لاکشا هب « دزاسیم ییاکیرما لاح هام

 رسگید رد توافت یمک ابدباوتیم فتحم
 رانن هلعقن نیاو. .دتفاب یافنا اید اس

 شیایهملیف ماعت لالح رد ار سیلول یاب
 دناسریم

 قایتشا نایب ؛ «تکمین ور رعن هس

 دوبقثع مساب ییهطساواب یگدنز هب اهم

 « اشوزیرآ هنهک یاهبارش یخرس هب یمنع

 «., هدرک نآ پارخ و تار همه 4

 نایب رد ,«هفرط مادک زاههج هار» و
 دروم طبحم و اضف هب یصحش نتفاینار

 یاهناکستتم كباپ ملیف . تسا شا

 بلاقرد يوجه , رولننیب یاهنالب و رادشک
 رلتیهرواشم .دنراد میمصت هک ییاکبرما دج

 . دهدیم تسدپ « دنیانرتا

 تهایشاهییاکیرما زا یکی هک اجنآ زا
 ینابرجدآ نیا راک ,درادوا هب ییهداعلاقوم
 تعابار ینیریش تاعوضومو « ددرگیم هناس
 . دوشم

 (ملیف زا يئدشن شومارف لصف تی رد
 زا هدافتسااپ دراد میمصت (یرج)

 ار نابژ نیا . یناملآ نایز سیردت یاحنع

 هک تلایناهباوج , بلاجو « درب
 .دهدیم نآ یهناکحتم یاهلاوس « د

 راد

 .دونهدروآ | رگعقا و یا وتح تمدخ رد

 سقن لتق رطاخب سبح زا هزات هک وا
 رد دیدش یدوحو زد من

 تسمه فاوو «دراد دیدج طصحم اب قسطنت

 .دریدپیدناوتیمن :تسه هک
 ۳۳ اهات .هب كننا هک 1 شکداس

 بلط تسا هنهآرد یرگید ینوناق
5 

 یهمانرب هچرازاب ریز ِك دست یم

 ملعار یریگحا و یرورپ هبچون

 بلرگید وا رمع باتقآ یلو . دنکیم

 وب

 دنک هچرازاب راثت ار شاهنا ضتحم

 ؛ هنوگچ یلو
 یطولانو اهنک هرادق نیا رابنیا
 اه شیاجرس ار وا هک دنتسن رک

 : دنناغتیم

 مه یراژاب یاهرگباسح و اهلالد
 دنشیدنایم دوخ مفانم هب طقف

 غاع:دنرک دولآنوح زایتحو دوشیم رهجم

 ننااب هدرادن یفابا زین یناملآ زاب مس كي

 یا نیرخآ دیاوو «تسا

 لصحم تعامج دنامیم طقف سپ
 ی قامچ هک نا وخ ب تک

1 
 ریش یبادک تسوپ نورد زا ار هایور
 نان و و۵ . لو ربب نیعلسام

 ر هژرابم شریذپ روعشه ؟ .دنهدیم
 دن راد

 صوصخب مدتم لالج یاهملیفرد [0]

 بیما(هلن زا رارف و هرچنپ - هناوید هم)

 هب هتخپمآ پا یتسیلار یاهالمحل ناوت

 هک + تفرگ غارس ینارگ تعیط یعون
 هعشچرس یعاهتجا خلت یاه تیعقاو زا

 دناهف رگ
 كن رگ راک ه ناتساد «هناوید هس

 دنراد میمصت هک ؛ تسا یناور ناتسرایب
 دهد تاجن هعمخع كي زا ار یرتخد

 ردپباسح ی تور ثراو هک رتخد

 رلعخ ضرعم رد شیوع پناج زا . تل

 زا يدايز مهس هک دش رکنم ناوتیمل

 بیزاسب نوهرم ؛ سیلول یاهملیف تینفوم

 « دریگی م شاگشیپرنه زا یو هکنسا ییاه یشیاهیگدولاب هثیمه لتما :شلیفهنورسدوجو

 هفرطکیدید كي هب ملیف نیا رد سلول ,دروآيم مههب
 هک : هرط مادکز ا ههبج هار ء نده لثم

 - ۳۳ هحفع []

 داف هبور یاهعباج نوردهب یبتت

 ردارب ثرا دراد میمصت ومع نوچ ۰ تسا

 واروظس نمه هو ؛ دشکن الابار

 یناور ناتسرامی كی رد هثلعوت كي یطار

 دکمه یرتسب

 «یناملسسرگ راک هب نیا شالت « ملیف

 یتیریخ هب ار - ریشآرسو تافیررت رومام
 یعون نتفرگ تمدخ ابو . دنکیم وگ زاب
 ار یناور هاگشیاسآ كي طبحم . هایس زنط

 رد ۰ هباوبد رگ راکهمو ملاس ضیرم كياب

 میسر نکدرخ باصعاو جشترپ یئاصف

 دزاسم

 شاهدا ز شاهدا

 هب زیآ رس ؛ ملیف زا هنحص كيرد

 (اکیسد) «هخرسچود دزد» ملیف زا دیلقت
 + دنسکیم هخرچهد كب تفرس هب ترداپم

 یچیپ دناب تروصورس اب دعب یدنچ یلو

 زد مدقم . دروایم ردرس ناتسرامیب زا هدخ
 ۳۸ هحنص رد هیقب

 راتیهشق هب «رلپم یندپس» زا ییوخ یزاب
 .دراديم تفایرد

 سیلوس دروم رد هچنآ یلکر وط هب

 قلطاتنامز ییاکیرما یاهزاسیدمک رگید و
 ملیف دوویلاه یاهتس بوچراچ رد هت
 نیا فده هکتسا نیادنکيم قدص « دننخاس
 یاهرشف و اهپیت زا داقنلا رتشپب .دازاملیف
 رتمک امو ؛ نآیرپهر لماوعا .دوبهعماج

 سیمرب نیلباچ یامنیس عون را ییامنیساب
 :تسیلوا ندنادنخ طقف فده نآ ردهک ؛ میروخ

 هیاطمو رنط پلاف رد واهپدداد یهاگآ لب
 .بیدج یدمک یامنیس هکنانچمه . تسا

 ملیف رد نمتلآتربار صوصخب - اکیرما

 نعطمو یوق نینچ نیا یریوصت - «ش»
 ,دناهتخاس اکبرما یهعماج ردص لماوع زا

 رگ امنیسنیا - «ردراودا كيلب» [3

 زا زی - .اکبرمآ ی هل دچ و هاجنب

 دعبیاکب رمآ یسک یایئد یاه هدبدپ رگید

 . تسا گنچ زا

 مداتیعفوم میسرترد ابلاغ زدرا ودا

 هدراد یبلاج یاهریبت , عامنجا رد شیاه

 هتجیلعیاهیگژیو بحاص اروا یامیس هک
 لثه :رما یادتبارد وا یارب . دنادرگیم

 .دوخاضف زاد رب یلمک نازاملیف زا يراپس

 راثآ رتکا ياوتحم لپ , تسن حرفم هدنخ
 آب رتط زا یباعل ابوا هکتسا یفطنم . وا
 . دشخبیم ساصا

 ۳٩۹ هحبس رت هیعب

 امتیس هراتسب ۱۵۵ هرامش

 1 ر یکی )۳

ِ 



 نر
 هک

 ۰ مهر تمالسو اچ
 اتسسا یو ؟ رهیب روظیح
 ویق تایر وخح ۷ دروس
 ماهلانو یذعم لقب یو

 نیپزاعایساپ ۰ ۳

 هک یماح یاهملیف
 ته و هاب ریییح یماج

 ا!دریملیف الویه ر کاخ حس

 و نج یماح اهت هه هنش

 سا

 .ماوخیم تردعم ۶۱ یاهمل ۲

 وه مرک و میر سا ربارب تشرس وز

 سسلوار میتشاد سکع طنو ولپا# ر»
 مبهاوخ پاچب و یلماک ولبا تصرف
 . دناسر

 یدرون ابپا الیب ۷ درادن ینادنچ رک اشامت یئادج يسيلپ یاهملیف یرس نآ ف

 دنک یراپ اهنارت
 هرا بس هبهبپ یپ | ابا یا -۱

 ناسسلاک یافآ هک دون ضرف  ناعرب نایتسلاگ یافآرییدرس هب ارم مالس ینوگیم
 هتهف من دنفم هلحن زابتمل بحاس

 تسا فسم رویعاش یا

 
 مهم

 هک ها ورم تسخ

 یرگسعاصردجم یاقآ : راوزس 8
 ان دیشاب !ریدپ ارام لپ اعم مال [2)

 اب رخاوا نیا ره ار ی اکمض سرتیپ هک تنک ناونیم . سا ناموت راز ۰ ۷4۰ نیب قرن رهچرس درعنس مضر
 نسرد . تسا هنشاد دیمسروپ لیعاسا
 میهاوخ باچ ار قرثو رهجونم یفارگ ردیف بیش تم تسا هدوبن یرزایمح قوسنر رهچرم اب نوت ۷ یفرنو دوره
 وهل | یفدیش ابن را هک دیناب شوخ میروذعم وا لزتم سردآ نتشون زا تا هدماین نارک۱ یور هب زونح زپنس هرک
 [!یوقم رهلا رم کا

 تصالب مناخ

 رد یلوکشارامو میدش یلاحشوخ رد قرغ هلحم ,رابرداش یاهغیرمم زا (0
 يک رم ورلام تسانب هیاهتفون هک ناجح ميرکشتمامش فطل زا هنامیمص ۱ تفرگ رب
 ميتشادوا زا بلط و یکع ربوگ راک
 میهاوخسکعوا زا مه زاب رسکیدیاهتمرف 1

 «فلاپككین وروش مسع زاهک ميفساتم تثاد

 یرفعج دیمح یاقآ ۰ ناهنس
 اما 07

 هب .اوه نوچ

 ادیتسرفب «مرلو همالس یونا ع
9" 

 یوس هب .هن و ۳

 ناگتشرف بش شلیف نیلوا.دونیم ملیف ۱۵ رب غلاپ وا یاهملیف دادصت بس
 دمآ رد شیامن هب وازا هک ایف نیرخآ

 تشاد مان توکلی

 یمادایزغم زگ تفو رح , نایاپ رد

 یهام یهدرم هششکدوبات» ۱ شاپ ي دابینکیم ناچ شون ارناهفسا یالعا درد

 سروطیچ امشیلاح یتسار «! ت هب مدرک هلیپ الاح ؛ مدوپ مناج

 سواک .دبنک 8
 رج

 دنتمامش ردارب مه نانیاو ناج نشوج .ميلسنمحم ردارپ هکنیازا 0

 مال- دمحم یاقآ

 !مرادار رکشت لامک یودف , دیتسع ولفودو
 مراکسیم پاوج اجکیهک دیاهنیراکن همانو

 ناپ ایخ
 نامزاس دنوماید امنیس لپافم + تلوژور

 تسا ریو است

 ینایش فسخ ۳ هن

 ی سس
 نمصرد تسین داتعم شمار رخ ۲

 هرات لاوئس یدید» هراذگ یمن مح

 ٩۱ یدرک یرت ویپما
 ناضبلط دشاب مهبناجنپا سخع - ۳

 یتبحم زا «جاز مرا احا مک
 هک منکچ ۱ میامتيم ندیمرم یراد سب ه
 ثیلوفطماگنح مهنآ منفرک سکع راپکپ ریقح

 رادا وا رم كالنظف

 ۱ منکزاپ شوک اب ۱

 متیندندرک روز هک .دوب

 نامونرازه ۸۵۰ لزخ ملیفشورف - «
 امامربخیب دییدج رسخ قیقد شرف ۱ ؛دوب

 یامملیف نیرتشورفرب زا یکپ ه
 تساءهدوپ هعام دنچ نیا

 منادیم

 تحانپ و تشپ ادخ
 یلالج رفاب دمحم یافآ ۱ نارهآ 8
 هعایود | ان بي یا یزان یدمآ 0

 ینعمشیردپ گادح یاسا وداپ یاهتشاگن
 ره دنسخاک . دن زپمنوع مهاپهمانود طخ هک

 هاپ رم و تساهزادنا اپ و مرف كي همانود
 زا یکی ریز یهتنم  تسا هدش هتشوف زور
 هک رک اعد» ٩ یلافواب قیرط هش مهنیا ملی ها وضیسن 1 دسروپ زاهش یاهدیراکن اهنآ

 املیس هراتس ب ۱۵۵ هرامش - ۳: هحفص 0

 ته . تسس

 ی راسلشفهب دف ناتسود ۳0

 یملیفیرتمیلیم ۱۱ یاههلیف هنیمز رد
 مان «هتسخ یاطبار» هک دناهتخاس
 در یهقب رب هتسخ یطسار 1

 و هدخ یرادربلیف دیف و هایم
 زاسلیف ویدوتسا ردنآ یفیاهراک
 نآ تیل ملیف ناگدنزام .دوشیم یط
 ردیوق لامتحا هب ار ملیف هک دنراد

 یاهلفتسف,نا رهن یناهجءراوشج

 شیامن نامز .دهد تکرش هانوک
 تسا هقیفد ۱۵ ملش

 ره و رفالپل و ملیف ۷ دودجنیرفآ شون
 ملیفوپ دودح شاءز تیلامف نارود رد
 تساهدرک یزا

 دروم نادنمرنح هبار امش هالب ۳
 ناگ دنیونهبنینچمه .دناسرمیها وخل اب اهقالخ
 راگدبون میمج فرط زا تباینهپ هلچم
 1 ميامنيم ضرع م)لسلا كيلع

 اهش رثاب دمحم یا ترادهکن ادخ
 ۰۱ دمآرد بآ زا یچ» | دنمرو یلالج

 یمالغ اهریلع یاقآ: نادابآ 8

 ر باتفآ یولچ یملا (]
 هیزارب نا ابآ ناتسب ال یاهجرد دنچ من ادیت

 ا
 آ

 ینک نآ نم رگامونب پایک و منفب زرد
 ربدعت رم

 و لسهچ ۱

 دپ امن ,دح امش هک مشا

 ساپ هک شابدامآ ۱ مال

 مزا۷لیم

 ءزاپودیل سرد رکیدبلطزا میدرک هدافتسا هتفهنیا رد تایلاسرا بطم زا هس ۱

 نیاديچساپ یوس

 نادرگ راک ومنسیون

 هعانث لیه : نارگیزاب - یروصم
 | رایتسد - كباب ۰ راثفا ترمویک
 - یناقچ نیدلایحم : نادرگ راک
 رایسد- یروصم جرون :رادربملف
 | یاکع - قفوم دمحم رادرسلیف
 ۱ . روبیسراب زابهش : ملیف

 . نیا شخوک هک میراد نآدیما
 راب هب یگنشق هرمث دسقالع ناتسود
 ] وربور قیفوتاپ ناخراک و دروآ

 شحپ سپ دش دها وخت رازگ رب اننپس
 رخ یوق لامتحا هب نویزپولت زا
 ۱ متفک بیخ هتسب مشچ» تسا

 ۱ عاد ولا

 . مهنآ

 ۲ یدمی همان ۲

 « بكاطم هرابرد هکنیارا . مدناوح اقیقد تاهجفصهم همان,یمیمص تسود [)
 تیفیک حیرص یلیخ و یدوبهداد رطن
 ادارکساپو رکشنم , یدوبهدرک یسررب ار
 ۳ گآدید زا هک اموصخماهرسرربهنوگنیا
 ره نسش رتهب ردارام هریگیم تروس

 ۷ دنامیم ثحب یاح . اههتشون رگید ۳ و میققاوم بلاطم زا یضعب هرایرد

 سیونپ همان نامیارب

 یشاب فوم
  ییحر هللاحور یاقآ : نا رهن 8
 تا شیامن هدامآ , لارتاثت هاگنب مناسیم ندیاوج برسرس []

 تن مولعم نآ شیامن قیقد
 رد شیرادرسلی هدن ریمیمللاخ



 رپ ۲ و تیا دوشیف شیامن هدافا رگید ءارب
 مداپ ( اع ی فف اجابدو ؟ تفر مدای ماللا كيلع

 ٩۱ هدنامن می

 تخودنیسح هللا شیفیافآ

 یدودزا مراودیما مالسشرع

 ب هث ساوحو

 هعارم 8

 تست هک ور» ۱ دیشاب ه
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 تیاوچ مهپا : ناچقیفرهک دو

 ؟ اهیشاپ روخلد نم ار

 یاهرنه هدکشاد هپدورر
 ادا

 یارپ ۱

 دیناوتیم نویزیولت یلاع هسردم ر
 نیوباراد و دوخ ككرادم اب

 دیارج رد لیصحت زکرم ود

 یارب هتبلا دینث یسیون م

 شریدسپ قوم ز

 يئامارب

 وا ییرط زا

 نیا ه طیارب
 » مالعا

 دیناوتیماراج ود نیا مان تبث یهکآ , همن
 ها۶ نیت رد هک دیروآ تسدب اههم

 ع مع اس ره

 «ندرک یزاپ تبثم ۷ یعنم یمن َِّ

 رگیزان كي هرهچ یگنوگکچ هب رتثب

 ینمپ .دزادن تیلک نیاهتیلا .دونیم طوب رم

 هتشادمه تبثمشفن یفلمهرهچ کم
 « نونورب ر شفن لاح رهب

 هتشاد !ثیبخ هرهچ هک یلاهم مع

 هوشیم
 یقرفیفنم شفن نارگیر

 یسکتب هتلا نیا.درادن تبثم

 زاب .دننکیم افیا هک یئاهننن ءادیپ
 یفنمشقن رگا نونوریرا

 ووضح رب ملیف نوچ دشابهتشاد یملیف رد مه
 تبثم لشقن دز

 بان هک ی رکیژابدزمتس درادیمتا

 اب دزمتس

 راچ هک مئرب لاثع

 رامه

 آ الیواو هک دون ضرع
 هکتبا رطاخب ؟ البواو ارچ الاح
 وهکباک ربخیب مياهتشن ! الدواو

 یمکع «یسلعراسب بییح» یافآ
 تائاهناد ردرسب نینزا زا يا هنا راک

 دنا هنشون ودناهداتسر ف«یلعراب دواد*
 ۱تا یلسورب نم رسب

 رواب هک يكي نم : وگخساب

 یافآ زا مساوضخیم ابا , مدرک

 وگب ناچردپ ؛ مسرپب یلعراب بسح
 رگا 13 یتسه یلسورب ردب وت مس

 اد صلخم ینپاژ شیامرف نیا یسه
 گچ گیلوپكسپ : نکی عع
 ره » ! شیجوم شیجوا كئوج
 . «!لاب شنشگنا .دیمهف هچ ره یک

0 ۳۹ 

 )او

  تسا ناموت رازه ه دودح دیاددرب
 یمادختسا یاهفرح یگشیپرنه ریخت - +

 ثسکسم هنبلا هدرادن مه یگتشزابو تسین

 یضندم ۷ - دوویلاه رد ءژیوب «رکیزاب كپ

 كپ یارب و دشاپ یاهلاسدنچ دادرارف تحت
 نینچ ؛اع یامنهس رداما دنک یزاپ یناپمک

 . تین یدروم
 طیارش هب یگتسپ ۰ ندش هشیپرنه -۰

 یرگپزاپدادعتسا ؛ یئامنپسپیت شتاد .دراد

 ۱ لابقاو یناث نتشاد همهزا ,رتمهم و
 1 هوردپ ؛ نم تسود دوردب

 ناهناتمر یلع یافآ 8
 تفایردو مکیم سرمالسلا كيلع []

 ۱ مراتساوخامش زا ار ناتیاهخساپ

 .میتشاد یفارک وملیف ؛نیدرف زا - ۱
 تسا حیحم نابع

 بآ همشچ یارب نیدرف دزمتسد س ۲
 ۰ تساهدوب ناموت رازه ۵ دودح تایح

 ۳ یرادربملیف ردهکیا هنق و تلمپ- ۱

 شرازسگ ناکما دمآ شیپ «اهنامسآ زارف
 یلاجم رداما دشن رسیم ملیف هنحس تئپزا

 , تشادميهاوخهحستشپملیف .نیازآ هرابود
 سپ وبحمءزاپرد دیاقع ؛بلغا نوچ - +

 هکتنیا . تسا داصتم یلیخ ملیف نیرت
 مودسنارفر هپارملیفنیرتبوبحم مودنآرفررد
 ۲ میتهانگن

 هشيلا » یغاپاورهاگ , تنبحم نابرق
 «!یشابزیخ رحس هکیطرشب

 یومر هزوریف مناخ 8
 دیاهدیدنپارام مودنارفر هکنیازا []

 شیپ هتفه دنچ راپژام زا ؛ ميلاحشوج یلک
 یور .میتشاد بلطم و یاهحفص كپ ولپات

 یمهدهاشم هتفهنیا مع ار نیزفآ شون دلج
 بساتتسرف رد مهنیمحزا نمض رد . دینک
 مالسلاكيلع هراپود زاب . تشادمیهاوخ بلطم

 . رادهگنادع و مالسلاكيلع . تر مدای
 نایما رهب مارهب یاقآ : نارهت 8
 مان رکید یتسرف رد : افآ قیفر 0

 هکار یثاهملیف واهناهرکراک و ناکشیپرتح
 ضرعمالس ,تشون ميهاوح « دناهتفرگ ساپس
 یروجنپ صلخم یاهیتمالسقاچنیاد! مکیم
 نازورف + هک دینادب «۱ هدش یثونحوم
 ساپس ءژیاچ لبتاباپ ملیف رد یزاب رطاخب
 تبابمييلطیم شزوپ یلک نمخ رد . تفرک
 رتیپونیجردپادنوفیرنه ؛هلب ییل ءابتشانآ
 !٩ هدنابن میارب ساوح متفکن» تسا

 ! هورن تداپ . یئاب قاربق و لوک
 فوت رلادجع ؛ یقیدص ربکا : ناباقآ 9

 رکاذ راختفا ذ
 یفنهزات رادگنفت هس نياهب ؛ هپ ۳
 دیشاب شوهب . دناددمآ اهیمیدق كنجپ هک
 ره هک | اکرش و نایداوآ ناطراو یاقآ
 نی هدوزفآایقر ربمد
 مس میور یولج «اماود

 ملیف 0۰ دودج یرداف جربا - +

 هدسپآ یاهرابش رب . تی هدزکیزاب
 دل ميهاوخ پاچ ار یا یفارگولیف

 یقونو ذور# ار دزمتس نیرتشپب- ۲
 ی وگو دنرادپم تفایزتیدر وتامیاكيي و
 رد مقد نیرتالاپ * ز نارگیزاب ناپم رب

 ات بر جز ی

 ... رو رم

 هرابرد

 | ذژورپب
 یفوث و
 دینادب

 یفوو لیلخ + وا یلصا ما «
 دلوتم یوخ رد شیپ لاس ۳۸ . تسا
 شیپدشابم ملپید یاراد . تسا هدش

 تشفن تک رش دنمراک یرگیزاب زا
 هبزین یتدع . هدوب یلاراد ترازو و
 یاجب شیادص و هتخادرپ یرولبود
 یالا ۰ هیتاوب یلدس ب نیترامنید
 هیصوت ه . تسا هدعآ. .. و كالاو

 یمسای یفرعمینیما نیما هب هدازیلاو رهچوب
 هدشگ لگ ملف رد یزاب ان و دش
 سلپس هزیاج ود . تفاب هار امنیس هب

 تسدب یروتوم اضر و رصیق رطاخ
 یترلهن هرم

 زا زس و دش هدنرب ریگنت رطاخب
 نسرته ءزیاج نارهت موس هراونشج
 تفابرد اهنزوگ رطاخم ار رگیزاب

 ۱ : اهیلیف
 ملیف رد یهاتوک شقن يافيا

 : دعب و اع رهش رد نافولط
 سابع - داماد ولیکدص - ۱

 زیوابشسا هلشگل گ ی
 تنم هناخ رد یاهتشرف - ۳

 ,نابلاماقآ
 نایتورام - درگلو رتخد -

 سیامارآس ایرد سورع -
 نامرآ

 ناشوکد وجم- كتاب دزد ۷
 تسدنب رزدمحم سناخ شاه - ۸

 سابع ء- ادرف وزورما - 4

 یدهمسراظتنال تی ۳

 ز ورب
 لاومام تار ام و

 سر یدهم ب نامیا - ۳

 رو رس
 یمساتكعاس -- وهالاد - ۳ ی

 .ادحن- ناطیش هیووس 6

 تسدنب رز

 1 ناو ۱
 نایکیناقآ خرس تشد .. ۳

 یلهم -- «انگ بادرگ ب ۷
 دو تل
 - مدرک هیرگم هم 9

 45 ت

 نایکیچاخ لئوماس

 یمسای

 اسیک

 مش

۲ 

 یرذال ریما - ریسگنت - ۰

 بیرق

 - : ملت و ههت
 , نادانآ

 ریما  شوپهایس دزد - ۵
 تاو

 ثامایس - اهدا هگنت - ۰

 ت لئوماس - هماگنه - ۰
 تابکجاخ

 كامایم - هتخون نامنآرب -

 یئاییکدوعم - ایاناگی - ۳
 | یلایمیکد وعس - رصیق - 6
 رهر راح- یلآ یابند - ۵

 یلاخ پیج ا اند رود - ۳٩
 یزبورپ ورسخ

 كمایس نونجم و یلبل - ۷

 یمساب

 ۱ یعتاح یلغ - یقوط - ۳۸
 ]| هوعم .- یروتوم اجر - ۳۵,
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 1 و
  متتملالح - هرجنب - ۱
 . ]| مدقع لالج _ هلت زارا رف - ۲

 - | یلاسک دوعسسلک آش اد- ۳

 ] رمارهشكي و درم كي ب۳
 ۱ ناو

 یبو زیورپ  دیشر م ۵
 برق روباش - هبیرغ -
 ینامیک - جولب - ۷
 هلگ نودیرف - هنشد - ۳۸
 رایزام - زا زد گرگ ۳

 | یلاینیکدوعس ب لاخ - ۱
 | دوباشس یلاکیرمآ لىم - ۳

۱ 

 | یئاوتت ران - نیرفن -
 ی سه بس تسمه بس 8۵

 ۱۰ االابوتلمجم -- حینذ -

 | هک دونیرف - ودنک - ۷
 ؟دوعساهنزوگ - ۸

 هس لسع هام س

 > لا ست تل بس ۰

 ب نکشت - ۱



 و دددش قرتت اهرجیا نیت هرحالاب

 یلاصا رمراذا هب دنفر ناشباه هناخ فر

 سوی وتا اهلآ يا رب هک دوب هدش هداد روتسد

 دونحرد هکنا و دنرامگب راکب یلاجم یاه

 دندشیمخز ابو تسد ریز ناوچ رتخد هاجپ

 دتته یرتب اه ناتراییردنوک ۲ 6
 ابا مداد ناکن شاهف رح نیدس لا ره مس

 یچ نوچ .مدرکیم عطفار شارح یتسبایم

 ابتکاپ ود نم .دتناد دوجو یرنمهم یاه
 شرب رح ریه یو نانباهیکن یو

 نوردیاهسکع هک متساوخ وا زا و متشاذگ
 اگز یخ كم یروتسادا .دنک هاگنار اهآ

 ۳ وجواب اما سا هتک راک ویاج تخس

 هک دندرک بلقم نانچ ار وا لاح اهکع
 دوش سعد را ی فن دوب كلپد رف

 تفگ یشوگ رد یادص اب

 نیا اب ام : سدفم نامسآ تساوحخ 4

 ار اهنپا هکام ؟ مینکب ميناونپهچ اهیکع
 رسیناس رب باچب میلا وئیس

 تسیل اکسیاهب ینجایتحا

 مدرک عطف نفلت یادص ندیش اب ار مفرح
 دناپمچششوگب وتشادربار یشوگ یروتسا
 یشوگ هناهد یورار شتسد یاهنحل رادعبو

 درک سس فرطبار شور و تنادگ

 تفگ وا ؛ تسا رمارک نانییاک نیا -
 تاقالم هدضو نم راک رتفد رد وناب 6

 مدرک تشع هراثا رم اب

 نیمه متسا وحپم نم ۰ تسا تسرد
 میوگب وب نا"

 تفگ نفلت رد يا
 یلامنها رنم رتفدبار وا بوخرایبس

 دیسک

 و تشاذگ شیاجرس ار یشوگ سپس
 عمج شنامشچ رد لاونس نارا زههکیلاح رد
 درک هاگن نمب دندوب هدغ

 نونکا هکسلاهسکع فرظ هکیلاح رد

 ۱۵۵ هرامش ست ۳۱ هحفص (7]

 هراشا دیدوب هدخ شخپ شریرح زیم قو
 متنک مدرکبیم

 سکعود یرس ره زا لوا هلهو رد -
 دوچ نک ناهب یاهتوگ رد اراهنآ ورادرب
 ناونعبتسا نکمم دنیبهب اراهنآ رمارک رگا
 درببش دوخاب اراهنآ تابثا كردم

 اهنآ و درک باختناار سکع راهچ وا

 داد رارق شزبم یاهوئک را یکی رد ار
 اراه سکع هش هزات مدوت هتسا و سم

 ۳ ۱ ۲ داتباک هک مهدب یاج ناشیاهتکاپ
 .دشدرا و

 تشرد درم كي رمارک ناج ناتپپاک
 لباقم رد . دوب یاهناشراهچ و لکه

 دومنیم هاوج رایسب تشاک یاهچ

 نیسریمرظنب لاس ۳۰ دونح رد شس نوچ
 وا متحانش شیپ لاسودار وانم هعیناد

 ودوب پاوچ رضاح یلیخوا ,دوب ناونسرونه
 یشوخیور زا هتپمه هئاما دیدنخیم هنیمه
 حور ین و درس اهمنخ نیا رتثب هکنب
 شیاهنادند مدآ دلدشیم ثعاب هک دندو

 هوالعودوب تخس نهآ لثم وا . دنوف تم

 یساشهنیلف ورایسب ییلپ_روماع ثی آ رب

 نسهاریپ اب یگنرینآ هربت ساب وا دوب
 دشضراک ثاب هب رتشیب 4 دو هدینوپ دیه

 سیلپ ناتسیپاک ات دنامیم تلود هب ريلاع
 سیلپ هرادا رد اهلتفاب یس را 4

 ودرسک (یروتسادا) هبهراشارس اب اما

 ,تسشن مدروآ شیارب نم هک یلدنم ید
 تفگو درک نعبوز سم

 امش زا نم نوسناج دیهنب ن نوگ -

 هاتوک امش رگا دن مهاوخ رکشنم یلیح

 میارب رصتخم و عیرس !رتنابرچ و دیدمآیم
 ۱و يدازآ بش بشما دیدادیمرف

 تسا نه
 تحا رس

 یور تکاپ ود هجونم شامشچ

 تو اهنآ یور هک یلاهما هب و .دش زبم

 (مامتان) .دش هریخ ۰ دوب منش

 امنیس هرات بس

 ۱ دلار ۱
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 با
 ها

 هام رهمنب دل وتم ادیناعن ترشاعم رتشیب دینک یعس

 یلیرتم ناتسود «دنیابیب تودو
 و دیلآ نوریب یریگ هشوگ زا . دید اهنآ زاو دبنکن شوبا ره ر

 ناشن ار دوخ هتفهن یاه دادعتسا یمک تسنکمه راک طبحم لعحت ۰ دینک

 ار امش مدرم هک دهن هزاجا . دهد تسایسو ربص اباما .دوش لکشع ناننا ر

 :یراک ره عورش .دن ریگب مک تس رد .دینکع لح یتحا رب

 ناتبا ربیمک زا یب اما .تسا لکشم .دیونشیمیشوخیاه رخ هنفه طباوا

 , دوم تحار

 هامتنه یدرا نیدلوتم

- 

 ار تالکشم

 -هفرص رتشیب تسا رتهب دیشاب هتشادن یدایز عقوت مدرم زا
 ماجنا ار اهراک ناتدوخ دینک یعس و رد یراک رپ اتسن هتفه . دین وح

 تحاراتفا رفا یصح یلوقدب ژا .دیهد یلیخ هک تن قوم شیب

 دیویم و رن ار هداتفا بّع یاه

 كيب هتفه رخاو جم رو

 هداوناخ اعحم رد یناه تحب

 ریگر د هاوخا هاوخ هک دیآیم شیپ

 دنن و دیریگن تخس . دش دیهاوخ
 رهو دینکن هلج یرگ مبصت رد یاج ار دوخ دینک یعس ." دیوخن

 یر ار اهنآ تیعقوم و دیراذگب نارگید لئاسم . دیجنب یبوخن !

 امش یگدنز رد یرتگر زا شان یندع
 اب ییوخ یاه رادید و دننکبع یزاب

 یاهزور .دشاب هتشاد رظن رد زن

 ۰ دیراد شپ رد ینوخ
 82 . تفاد دها وخ ناتهفالع دروم درف

 هنیرادشیپ رد یوخ یاه تسرف
 دیراد سیب رد هک یبهتفه یارب 3 1 تند زا ار اهنآ هک دیتاب بقارم

 ردهلجع و دایز هقالع را ابو دهد تنها دیاهدرک یزیرعمانرب الف

 بارخ راک هتوص# ندیبر امش یاه هسن یلیالدب . مم

 کر تادف یتارهیغت دیوش راچان و دروحب
 رد .اجو ینارگن دنچ یه

 تشاد دیهاوخ ی دا 3 رام

 تساحیحص اش تواضق یاحا هام دادرم نی دل وتم

  به صیخشت یوخن ار تصسفوم و ۰ 3 ور

 ۰ لب اقپ ترور رم دام رطم یحار
 دن یلوخ تیعقوم . دینکن تحارانار  نارگن ؛ دنکیم باجبا ار تحارص
 یرادربهرهبنآ زا هک تب ناتراظتنا دیهاوخ ناتناکیدزن زا یکی تفالس

 هزاجا و دنک حبرفت رتشی . دن
 .دروآ رداب زا ار امش دایز راک دیهد

 ار اهرآک و دیشاپ بترم دینک گس

 نیب شوخ رتشیب . دیزادناین بک
 هبلع امشرب یدیماان دیراذخن و دیس

 یرسصخ يميدف تسودکی را
 لس 5

 هب ده
 اکن رمآ زا د۵اردبعس
 ! هددوآ تاغوس

 ردهک دوب يهاع .دنچ ناریایامنیس شالترپ و بوخ رگیزاب داردیعم [7]
 لوصسمنیرتهزات ردیزاب رطاخب اکبرعآ رددا ردیعم تماقا

 ریماارنا ریاتخاس .تساهدوب "« ناریاتسخا » هب موسوم نا ربا ملیف هناخ

 .دشدهاوخ هعرع یناهج یرایعمرد ملیف نسبا و هدوعن ینادرگ راک یردان

 زابدا رباهب «نا ربا تخاس» ملیف مامتاد هتشذگ هتفه هک داردیعب اما و

 تساهدادامنا رامسیس هراس ناگد نناوخزا یکییارب سیئنیتاغوس كد لوق ,هتشگ

 1 ردار دوخ تاصخشم , دار دیعم یتاغوستفایرد یشک ه عرق رد تکرش یار

 . دیئامن لاسرا ام یارب هدئن لطاب ربمت لابر۲هارمهب و دیسیوب ریز

 درببم رسب اکیرعآ

 ۱ دا ردیعس هب د۵ نب وک

 یگ دا ون احتمان مان

 نکاس لفش
 توست صد |

 هدا زیعامشنسح هب ده هدن رپ

 نژیب هدا زیعادش یاقآهیدهتفایرد یا ربهدیسر یاه نیوکنایم زا

 رتفد رد زیزع هدننا وخ نیا هبده .دیدرگ باختنادن ربنا ونعبهاش ردنب نکا یفطن

 . دن ریگب ساعت اماب دوخ هیده تفابردیارب + تسا دوجوم امثبس هرات

 - ۴۷ هحفص ([] امنیس هراتس - ۱۵۵ هرامش



 (هیقب) دعج

 روآدرد,دوبدولآ نخ ۰ هبرگ نلآ عن ایل

 ترس ناپاپ . دوبن یگدنز نایاپ یلو .دوب
 تنورس تسیاپیمراپچالابنم ودوب درن و
 ...م دوخ تسد اب , منا مئوخ راس

 شناونا ز؛متفرگ شوغآ رد اریناخ یاهاپ
 كن ری وغورد اب و مدپسوب رابدص زا شییار
 .مرادیمتسود !ر شرسپ هک مدرک فا رتعا
 قشاع «منمآ نانهناخب هک یرورناه زا

 ؛مرتسرد,حیمهبانبشره ومامهدت _ ناتدازرف
 روا تقایل دوچ اهم . مزیریم ثانا وا دایی
 نمردشند رک وگز اب تارچ , مرادنو هتشادن
 ویتخبدبایندکی اپ نز نآ زا , تسا هدوبن
 .دزادنابل نورپبارشتفلک هک متساوخ یسکی ن
 رداربشنآ یگ هناوبد يفال هک دشاب ,نتمطم

 .مروآی
 هتشن شاابل یور , هنایذوم یدخیل

 متساخربهب ما و تفرگ ار مياهوزاب .دو

 ؛تفگ و تخود منامشچ هبار شهاگن . درک

 «یرادنتسودا رم ممپ هکنیا رطاخب مس
 ون زا تفوچبهنم . درک ها وخن توری
 نوچ . یرادب تسود ار مرسپ هک تا وخت
 یرگید سکق تاع هک منادیم یبوخیمنوح
 ,,نسا رگیدیباچ تحور هک منادیم ,یتسه

 یولج ار یشتسدک من رت یف وح منا وخ

 :دادامادا مارآ و تفرگ مئاهد

 , ینکب عافد تدوخ زامهاروخيمن
 هنزود درعنآ ووت یارجام یهبه زا: نم
 شوهابو گنرزردقنآ زونه وت .مراد عالطا
 یرمهن یاهرتخد لتم یناوب هک ییهدتن
 نمی ربلفال .یراد هکن يفخم ار تهاگ
 عافداچیبتدوخزا تروصنیارد_تساروفعبا
 مضلوازورزا .درن مهب مه ارمل احو نکن

 ینا رد .مراد تسود مرتخد له + مت
 دروعردمهیبافیاتم نیرتکچوک هک يسييیم
 مسهار كدرم نآ و وت یتسود . منهتنادن ون

 .مضناذگو ت یگهبرجنیب ویکدوک _باحب
 همدرسک هثرب ارت مدوح نادجو هاگداد رد

 ءیبمدوب رکقهنوک وماخیلیخهک منادیم توج
 ,ندوبنارهت رد لاسکیزا دمیالاح , الاح طل
 دمآوتفرام یهناخب هک یفارفااپ ترشاعم

 ,نایز یهسوم رد ؛سرد سال رد :دنکی م
 ناراره ویلاکمهرتخد اهم ابندن تسود
 نامه تا نکنم روفچ «رگید یهتس
 کسم رولچ ؛یشابهدمآ هدزا هزاتررتخن

 :ییدیصقرجرسپاب هک راپ اهدص زا دج تا
  رگید درم دنچ اب اکلب ۰ مرسپایاهته

 ندوخهنوگچ هک ماءهدید بوخ وییدیصقر
 زا رسبیهاگناب و یهنساج ناغلاوزاب رد !ر

 كبالاح , یزودیم هدید ناثتامنچپ هینخ
 ءاماتل ريو دنلب يحدتخ ثابزا دعب و هرم
 اپ یرجنز یاههناوید لتمو یقکب قيچ
 بم !رنبا یلقاع مدآ هچ ؟ یراذگب رارغب
 لو ,یدوننم یاج تدوخ رگا ؟ دریذپ
 ٩ يدرکيم

 ا"منفر فقتيضع . متف رگ هلصاف ملاخزا
 معوگ رد , دیزرلیمملدب . مدیسچ را رب
 ةسیش .دو برغ و بیجع یناه ادج
 نیلگراویدنآ .تشب زور دآ هک ییاهادم

 درسم دنچ زاک یناهادع . دون هدبنش

 ارینوبات تهج راهچ ودتم دلب ییاتسور

 ورداس.اهنز نوپخ یادع .دنشادش ود رب
 ناجی شن لابندپ هک ميوبچم درم لیماف
 .دندشيم كيدزن ناتسروگب تاهزرسرب « وا
 فرسح تشاد هتحورفا رب یياهنچاب ماخ

 ار شیاهبل طقل . مدينشیمن یزیچ : دزپم
 شیاهتسدودروحیمناکت تعرس هب هک مدیدیم
 ..دندوبهدش هرگ تیئابصع طرف زاهک ار

 رسندنلب .دنتفرگ جوا مک مک . اهادم
 شنادسنخ بات مشوگ رگید هک ردقنآ دندخ

 مناخ,متفرگ هقینش هبار مياهنسد, تشادن ار
 بیمردبب رغوپیجع ینروص هک منیدیمار

 یهاگ .دشیم یدهبدچ شنروص یهاگ ,دیآ
 .دیسریم رظب دنلبو كلزان ردقنآ شادنا

 یتفو . منکب غیج سرتزا متسا وخیساک
 هدرکیمزا ردنم فرطهب ار شاهدرک هرگ تشم

 مستروصاب تسا كيدزت هک مدرکیم سح
 ,.اهادص :اهادم,.موش نیمز شقن و دروخب

 مئامشچ .دندادیم میاذع رتشیب هظحلاب هلنحل

 رسگید و دندیزرل مناوناز  تفر یهابس

 مامتات

 (هیقب) بش راتسرپ

 وتسدتشاد .طایح یوت هکدانفا نیهم هب
 یدش هراسخ لتیز . .تستیم ار شتروع

 : تفگ و .دینک

 ۰ , مناخ نیهم یروطچ -

 و درک واپ یدولآ بضتماگن مناخ نیهم

 شوهگاب . یداد اعیدوب یچ نیا -
 ,مداد تسد زا وعساوح و

 : تگ و دیدنخ لسز

 تسحاران عقومره ,همش یاودنیا
 ,میع ته ید

 ادضار یضت رمدنلپ یادصاب لنیز دعب

 ودخ دنلب شیاجزا دوب رادیب یضترم . دز

 تفک

 دره ۰ : درک هراثا واب لنیز .طایح یوت دمآ
 اجنوا . .. رازاب میرب رسهب دیاب -

 .هنوم رظتم رفتی

 ؟تسیچ لنیز روافنتئادیم یضترم

 لیوحت نیئوره و دنورب دیاب هک تسنادیم
 ,دنریگب

 ناخدمآ ردودونیئوره قاچاق اهنآ راک
 .دشیم نیمانهلر نیازا مه

 :تفگو درک یلفاحادخ نیهمزا لق
 . مدرگس دوز

 دتفر :اهنآ هکنیازا یب
 یاهتس لش اهنآو درک رادب ار فرشا

 یسکبرات ردارناتدوخدازوخوتت بش رغآ
 ناشیاهشتو دندرک اهر طابح ,نمومگر گ
 .دندرکر ی كلاپ یاضف زا ار

 ورشکونیم ؛ دسب تعاسیل هونج رد
 ناوگان .دبتلغ تخن یوت و داد دوخمب یسوق
 یسلاخ ایریز دنکس امحا هک یمدآ لثم
 .دوع ترب نیلاپ#ب یعتن یللاب زااي و تل
 ,نیلاپتخیر یره "شاد و تمج شی زا
 .تسب رگنار شدوخ هنهب ندبو تساحرب
 رد هک لیفزور هنحس هلصاقلب ...دو تخل

 روزه ول و دزیم ایوتسد لتبز شوغآ
 شدایب تفرگیم وا غامد یولج نیئوره

 زورلصع نیمه, نچع هک درک مس
 . دوبمدمآ واغا رس هتخذگ

 والیز نیهه

 امس هراتس - ۱۵۵ هراف - ۴۸.هحفص ج

 ۳ جم

 و هاش رعتم شدوح زا هل كي رد

 . .دیود نوریب قاطازا نانزدایرف
 .۰: 9 رشيب ... اهتاک

 داوسیا یور فرشا و البژ ؛ نیهم

 هسهرپ ندباهب نانمشچ یتقو و دندبود

 توس داتفا وا یلایصع تلاح و ونیم

 بیم ینولآدرد یاهدایرف ونیم .دندرک

 .تنگیم دب نامز و نیمزهب و دینک
 وییاه هابرفودادزا هک مياحنیهم

 :دزدا دناهگ انوتفرگ شچل  دوب هدش هفالک

 وست . یدروآ رس هگم + هنربخ هچ سس
 وخیجامهنیا هگید هک ددییاوخ درمهب لغب
 , هرادن خیو

 وتخادنا الابار شیاههنان مه الیژ

 : تک

 :عفومنوا ۰ هگیمتسارمناخ نیهب -
 هدنلبتخواوخآ یادصو ینکیع وئفیک هک
 ... ینک یمن دابرقوداد ارچ

 یاهمنآ مجاهن دروسید یتقو ونیم
 و داش دنلب شاهبرگ تسا هنفزگرارق هناخ
 . دش قاطا لخاد مارآ

 :دیرغ مناخ نیهم
 هیرسگ عفومهی , سدوید هرتخد -

 ,هنزیمشاالکب نتفرس وه عقوم هب ,هنکیع
 , هلگ رم هچ منودیمن .. هلاحنوخ عقوسب

 : تفگ فرشا
 شرب رس مناخ نیهم هراد هاگ -

 .» نیراذن

 دشدنبطایح ردیادص عقوم نیمه رد
 تشپهزات و دندوب ناوچ هک یرتشمب و
 .دندش طایح لخاد دونهدش ربس ناشیاهبل

 .دراداماذا

 (هیقب) رتسوبغاد بت
 .تسا تکرح لاح رد صحش ریوصت هک

 رداکیرمآ و ایورا رد رتسوپ عون نیا

 دننکیم فرصمردخم داوماک یناناوج نایم
 ماگنهب نانآ هک اریز دراد ناوا رفراتساوخ

 بب !راهگنر تکرح « ردخمداووم لاععتسا
 .دنیبیم یاهدش دیدشت تروص

 یاهغارچ هارمه هب نوچ اهرتسوپ نیا
 نادنسچ ناربا رد, دوشیم ماعت نارگ نآ
 رتسوپزا هدافتسا یقرطزا و درادن رادیرخ
 یلصا تیصاخ هدنهدنائنمه غارچ نودب

 عوننیازا یلاهرتسوب نینچ مه .تسین نآ
 هیمزنغاکنوچ « دونیم پاچ ناریارد هک
 تسسیورمهب : تسا باپمک و نارگنآ
 اه رتسوبنبا . تسیل یچراخیاه رتسوپ
 یناتسگن رفظنلهپایودراد ما «نشور هبا »
 . «تیالدناكلب» نآ

 ربواصت پاچ هنیمز رد لوحتنیرخآ اما
 نونکامه .تسا هتسویپ عوقوب زین گر زب
 ماگتد , یلاپورا رونکد نچو اکیرمآ رد
 اییکع یرتشم هک تسا هدمآ رازاب هب یلاه
 هاگتسذابار  شرظنندروم ریوصتژا_یدیالسا
 رنگید یوسزا ؛ هزادنانییعنابو دهدیم
 لیوحت ار سکعنامه زا یرتسوپ « هاگتسد
 هجوتدروم رایسب 4۳ هاگتسد نیا. دریگم
 دتهاوخ یکی نانک ارن + تسا هتفرگرارق
 راینخا رد ناخدوخ زا یگرزل رواعت
 دن ییگیمرارف هدافتسا دروع+ دنشاب هتشاد

 ار هاگتسد نیا هک یتاسوم زا یحرب
 لوسبق مه یتیپ تاثرافس.,دآرادرایتخارد

 .پنابچ هاگتسد یفارگ تلخ هب اما .دنکیم

 جیهزوه , یکت رتسوپ
 , تسا هدرکت نآ دوروهب

 تاسوم اکیرمآو اپورا رد
 ووچو رتسوپ پاچ یارب یدنعم و
 ر,دنراد هبعش همان زا یرایسب رد

 ااکسا* داهجردرتسوپ پاچ هسوم
 , .تسا عفاو دنوسرد هکد راد مان

 تروص قیرط وداب رتسوپ پاچ
 ارگید و كل عون یکی , درپک
 رولع| , تسا رنبوغرم مود عو
 یناریا یاهرتسوپ نیب هسیافم
 زا یناریا یاهرتسوپ
 ا دروم ردرتشیبتیب وغرم نیاو

 کیا ؟روخا ری یاهدع ها
 اوس ناهاوخا ریز دناهدربنیب زا ار
 بوغرما یاهذغاکز ا و دنتسه
 کت ۱ .دتتک

 یتیاقر هکنیا نودب هچیت رد
 ةرهب اراهنآ هرتسوپ هدننکدراو
 هب یلو تخورفیم تساوخیم
 یشرتسگ ناربا رد رتسوپ پاچ

 ۳ اهب لزتتهب روبجم

 یا مع رگید مهم هلئم
 نتفر شورف دروم

 تل

 . شورف یرتسوپ
 ۱ رشتنم یمک زا ربت
 تیم بابا یهانوک



۳۳ ۳ 
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 ود هتیهت اب ینابرق دومحم» ناونع اب یحرش امارتحا
 همانزور رد «درک عورش هرابود ار یئامنیس راک دیدج ملید
 ضورتهج نمجنا نیا هک هدیدرک جرد ٩۹۲۸ هرامش ناهیک
 , دشابیم ریز حرش مالعا هب ریزگان یمومع ناهذا ندن

 یدرگ مادقا نا جردب تبسب دنیامرف روتسد تسا دنمشهاو
 ياقآ مانب یوضع نمجنا نیا درادیم مالعا هلیسونباب

 هکینامزات - ناشیا یزاسلیف تیلاعفو درادن ینابرق دومحم
 عالطلاتهجو تسین دیئآت دروم دنوئن هتفریذپ نمجنا تیوجب
 ناشن رطاخ اهامنیس مرتحم نابحاص و دادرارق فرط نادنم به
 دقاف دنبامشب دتعنم هدربمان اب هک یدادرارف هنوگره درابم
 ۰ تسا رابتعا

 ناربا ملیف ناگدننک هیهت نیجنا رید - یواش یلع

 هست ۳ ۱

 (دیق) مدنارفر
 بش سابل هدنرب - ون نارهت نکاس
 ۰ سین

 نکاسس-یسراپ میهاربا یافآ - (
 طض ویدار هدنرب  تلوزور نابایخ

 . ویرتسا
 ب یموصعم هردا هزیشود . ۵

 هاگتسدکبهدن رب - نابآ نابایخ نکاس
 . راوتس

 نکات - یمساق دنحم یاقآ -

 . الط سیوئدوخ هدن رب كهف
 نکأس یمیهاربا زیزع یاقآ ب۷
 .یقرب شارت شیر هدنرب - هیدجم

 اضاتت زیزع ناتسود نیا زا 8

 هبنشکب و هبنش و زورما فرظ میراد
 رارق ات دنریگب سامت هلجم رتفد اب
 هراباک نشج رد تک رش یارب یلع
 نابثبا (ب زیاوج تفابردو !راکاب
 . دون هتشاذگ

 ودیرتبلاج یاهربخ هدنیآ هتفه
 .تشاد میهاوخ هبعز نت

 (هیقب)ناگتفای تاج

 دن طلغیم اهجویرد .دنلب یعاقترارا اهنب#

 رسبهر سیلول یاپ .دوشیم دیدپا «ورن*
 «ذا» هب تربق و . دنکشیم هورگ نردف و

 «دا»ه زا تیلوئسم نیا . ددرگیم رادگاو

 -یمیصاع نیگمشخ كي . رفس زاغآ یو
 نامگ هک دنزیم یدرم لتقهبتسد وا . دز

 تسرخآ رد . تسیرارف یلگنج درم درس
 دنواتیوخ ؛ لوتقم درم دوشیم مولع ۰
 «ییاب» و «دا» هچ زگا.تسا رتالک نواس

 اچ, هدیسر لتقب یهاگیب هک دننادب د
 شايلولج یاهنادند فیدر یلگنچ درم

 یعلاسیاهنادند « لوتقمدرم هامادوب هداتا
 قآ سوباک اها.دریگیم نایاپ رفس . تشاد
 لئام یوجیب سیلپ .دنک ی عناهر ار «دا*
 «فاخب «دا» .دربیمن یتاجب هار الا _س

 شازآش دنزرفو رمه روخح . ددرگس*
 یر سوباکاما دنکیم لیمکت ار *
 یتسد باوخ رد «دا» بخ یاههمیت . تس

 همه و دنآیم نوریپ _بازا هک دسیماد
 اد *دا» سوپاک نیا ایآ .دربگیمارف ۳
 1 درک دهاوخ 

 دنکيم عرخ شیاهمدآ . رفس نیا دیهعتاب ؛ «نیر#>

 امتجا فلتخم یاهیی هک ار
 2۳ کییات# دو هردو خادم
 دسندرگ ورور دراد دوجو ناتهاررسرب

 . دننابزاپ ۰ هلباقم نیرد اردوخ تردق و
 یایندنیاهب ار هناخدوررگا و.دنامدنزابهمه
 زورییرخآ رد یسکهچ,مینک هدننام ؛ ارذگ
 . تسا سکچیه «نمروب» باوچ 1 دنامیم
 داب رب شرورغ و دنکشیم شاپ سیئول
 «دا » .دوشیم هدناش تس نوچ دوریع

 ,هتیمها دباش و دناسریم لتقب ار یهانگیب
 سوما كنه ییاب زا .دروآرسب سوباک رد
 و دریگیم رارق هکحضم دروم و دوشیم
 یسکهچ سپ . دزابیم ردوخ ناچ «ورد»
 یتنوشخ« نمروبیاهراک ههلثم ؟ تساهدن رب
 ملیفیاه هظحل یلرغت هتبلا و ریذپا زیرگ
 یاضفزا هک یمهواب نمروب . تساهدنکآ ار

 شایدرس هک یتخادرپ ودریگیم ماو لگنج
 شلیف یفسف موهنم « دزاادنایم نتربهشعر
 شانسیرود .دنکیم رازگر ب یلاناوتاب ار
 ارمسلیف یاهمتآ . تسا فرطیباما نارگن
 سیم تنوشخ و محرت ؛ یزوسلد . دنخشیناب
 سوباک هبهک ینوت نيا ائامتزا یب . درگن
 ؛ یوشيمراچد ملیف یاه مدآ

 ؟ایلد یاجک ۰ تساجک هناخدور نیا

 ادته اجک لک یب یاه مدآنیا
 تسشنگ دهاوخ هناخدورزا یک هچ

 نینچنتخادرب مزسلتم « نتشذگ نیا ایآ و
 یاحک و ميتههچام ؟تسینیگنس یاهناوات

 ؟ میتسه ایند

 (هیقب) زاسشتآ

 مس .هرذگیم نانایخ زا نایسول : هتشنک
 .درگتیحتساپربیناکمرد هک وپاتنک ینامهیم

 نوردپ یغگلاف مرچمپ اروا دمب یاهلحل

 !زوا؛ یناپرهم یمک ندرکحرح
 دنادیه و دمانشیسک یناهنآ ندادرل ۵

 و 7 تیلاق یلم.تمواتم یههبج رب
 یمم فارتعاو دشونیم نایسول > تفاداو

 سگ , 1

0 
 5 سس

 ناموس یءرهچ ؛اما :وا تشک ی"

3 ۳  

 ه اک دوک یراتراپ هثیمحهک یمکحت حنیم

 ابار یاهناغیحام, یلصف رد :تسا ءارمه
 زاداو,درادیپچ ردهکیریتتفه زا هداعتسا
 یهداوناسخ اپ دروخربزا .دنکیم تعاطاهپ

 یکناوج ار نایسول ؛ «لام» هک تسیندوه

 مصحرتلباقو اهن : هناکدوک یثنم اپ هداب
 یدوهپیک رتخدیهنخاپلدوا . دنکیم یفرحم
 وپاتنک ینامهیمهباروایبش .دوشیم «سنارف»
 زایسکپ هک یتقو و . دنادهمن صقر ,دربیم
 ندبودسقریمسنارف اب , قوفام یاه ویاتنک
 همهاویب . هک یدح ۷ دنازیگنایمرپاروا
 همحاویب ؛ هکیدح ۷ دزیگنایمرپار وا

 ارقوفام یوباتثک , یخاتک نپا بقاوعزا
 دو ریمشیپ یزیوالک یاپ ات و دنزيم راکب
 یکناوج,شیلاخیکدنز رد ینارف یلوس زا
 شسیعفوص كردزا هچ رکاهک تساهتفاپ ار
 ردود ۲# تسوا یهتخایلداعا . تسا زچاع

 بیو دنبابیم ار رکپدمه ینارحپ یاطحل
 ,دنروپخیم هرک رکیدکپ

 ۰ كرتخد یهداوناخ اپ « نایسول »

 سیدوهپد رم ریپ هپ : دراد هناعرتحم یراتفر

 هک یلاجات دراذکیمتمرح - «سارف» ردپ

 .دیآیم مشوخ اشزانمدینادیم :دیوکیم
 هناکدوکیمشخ و روکیتداسح اپ + سنارفهپ
 گر زسپردام - نز ریپ ابو دزرویم قنع
 داجیا یارب هک یشالت یهمهاپ - ینارف
 .دنامیم قفومان ؛ دنکیم هناتسود یهطپار

 دهاوخب ودسنادب هکنآیب ناپسول ای آ
 هدروآءانپ یدرهب یهداوناخ نیا یهنطاع هپ
 -یم«هداوناخ یاهمنآهکنیا هن رکم ؟ تسا
 شایمطاع یاهتساوخرد یوگخساپ دنناوت
 و یردام ؛ یردپ یاهتبحم دومک یارپ
 هداوناخ « لاع » هاگرظن زا .دشاب قنع

 یفالتاركناوج یمطاع یاهیرادن + یدوهب
 نایسول ردام ملیفزا یلصف رد . دنتکیم
 شرسپ هکتسا هتفایرد وا .دیآیم شرادید هب

 تسوا ناچ نارگن . تسا هتسویپ وپ اتنگ هب

 دهدیم واهپ نایسول هکار یئاهلوپ , اما
 ودریکپم ملو اب ؛ تسوپاتنگ یهتخادرپ و

 نایسولردامیتساربابآ . دراذگیم شفیک رد
 واهکدن امیمن یبجعت ؟ تسوآ لاح نارگنرد
 یدرهپ نزریپزا هک یناهیتلنجک مانت اب

 اب یتسود یهلبار ددسرد مه ژاب هدنیبیم
 ؛دروآیم هیده لگوا یارب یتح و تسوا

 هطبار تقیقح نتفای یارب داعیلول

 یاهمنآ یدوحو تیعقاو ندرک نایرع وا
 «گنج یاه تیعقوم ه زا ار اهنآ , ملی

 مهارف ناثیارب دازآ یطیحم و دشکیم رانک

 دوشیص راتفرگ هداوناخ ردپ : دروآیم
 دسف شگرزب دامو سارف يتافتاهپ نایسرل
 نداتفاراک زااب دنراد ارایناپساهب نتخرگ

 یاهیلکدمپ و دنن میم زاب نتفر زا , نیئام
 . هراد همادا [] ملا یهمهژا ادجراگنالگنچ .نایم رم

 ۳ ءم اد یئاهنسرپ لامیئول .دوشیم ناتحاگلر

 ۲ نیرفاحت و یگتدد یمک مابقی و
 . نفلت-ناریارهمیزاسددارگ ریوکیم ریش یو ۱ ۰ ردرابنیتن یارب یدوهب نزریب +

 رذگهوزسوهزا .رتتیصیاهلع واهب سنارف
 ارد گاناوچ » یاهنحم زد .دنکیم ادیب

 ۲ هر هاله باد, واتس بایشک
 یگسک هردکیف سنازفرم رم یاهتیدنا

 انابسول رس یالاب و دریگیمتس زدار

 یتیم ابا یارب یتیعقوه + دنسیایم

 هحفع

 ارثلر تخم ,دراد یاهناکدوک تیموسمم

 زا موسس تروس ییاپآ .هنکپم بوگحیم
 ٩ تسا میحاد كه نا

 «نسکیم هربثار نایسول ۰ لامیئرل
 ناپاپراتفک تداهشهپ .- دمپ یلاعلاس هچرکا
 هونیمموکحم لک م هب و همک اضوا - ملیف
 ۱ تسایسموسمم نایسول . لاح ءاگدیدزا اما

 یسکدوک رد ؛ تسین دوخ رادرایتخا هک

 تساهن اک دوک نهد نیمهو دربیم رسپ شضحم
 یقهاص كپ وا . دزاپم هسط كي وازا هک
 «تسوپ تنگ تمدخردیتقو هک «تسا تالاپمیب

 .هسنافداپهدنز :دیوگیم دنلپ یئادساب

 ح رد یمس لامیئول ؛ یلک یهاگن رد
 شسلیفناوج یهیحور هب فرطیپ یهاگن

 نورودانپرد هاروا دوجونیااپاما .دراد
 ی.درگربهکاریگنچطیارش .دریکیم شناپرهم
 شسیاهمآودزا .دنکیم ینیگنس اههطبار
 رارق یرواد شرحم رداراهنآ و درادهمرب
 .دهدیع

 نسینچاپ هلپاقع رد« لام » تحادرپ

 لمع یقطنم هتبلا و ساحارپ یئام هطبار
 اماتسین یلدش سح گنج تنوشخ .دنکیم
  تسیدصت هتبلانیاهک تسه کنج راثف

 .هرادنار یگنچ هبنتخادرپ دصق لام هک ارچ

 یناعهطپار واه تیعقوم + طیارشب هکلپ
 نسییرود,تسا گنج زا لصاح هک هژادرپیم

 یا یگءریتزا « زاسشتآ» رد «لام»

 زایتیاکح .اههیمزپ یتح .درنگیم کنج
 دپآیمن مشچ هپ یاهارخ . درادن یناریو
 یرسهش زا , زیمآقارغا یدح رد رهثو
 اهتتار گنج لام , دریگیم هلصاف هدزیکنچ

 دیک اتیلاملآژایرس ود یکی ءاگهگ نتشذگ اب
 طیارش :زاسلیفی اربمهم میتفگ هک دنکیم
 یسررب رد ملپف . تسیماکنع نینچ ینامز
 ۱ ناپسول ه«ژیوهپ شیاهمنآلاوحا و لاح
 شفرح یئوکژاب رد لامو .تسا قفوم تیانب
 یم نان اناول ار دوخ ؛ تسا ملیف مایپ هک
 رگبدمهاهمنآ .ایندزا یاهتوگ رب : .دهد
 ,..دنیابیمزاب ار

 (هیقب) یدمک یامنیس

 یصیزدراودا ییلوا ملیفود زا رگا
 زا رخآ زا » و «روایب ها رمه هبار تدنخپل»
 ۱ هتخا ۱۹6۵ لاس دونح رد هک هدیدنخ هبه

 ...درادهما دا[

 (هیقب) امنسبتکم

 دراداردوخ ملیف یاهمدآ یاوه , لاح هه
 تینا ییهنحل اداب هک تسا پقارمو

 .دننک لودع یو یلصا

۳۳۳ 

 . : انتمد یگندربواصت پاچ



 ۳  ح (هیقب) یئوچ وک تربلآ

 ی وا سد یاس مت بس رسو داش ۹3 هک ,هنهک مداد حیاپ دوخب ؟ .. اهدادیورو ام هو از 0

 نوک « ید هلرت ما ما 355 هه اب : نآرد ارچ سپ + دناب نیچ رکا
 یصسبیوح راد تا وف , اپسچ من 1 9 ت-یمراشا ,تاعوطم را لعب یاهتو هب وگ

 مبهم وم نپآ یعام 0 2 ي رد دنا ویم مه یاهتتون هنوک همه هک دور

 یاهبانکیال هک ییسم ناهگا . دوخ هدناوخ یساا ییلطم ۷۷ دنا وئیمن مهو دشاب اهدادیورو راپخا فیدر
 یبلطم و دناهدرک زاپ ار یمیدق تالچمو یمومع تاعالطا 205 حصصخساب هک مدیر هچیت نیا هب یپ
 وم رد لثعلای محنگ شریخ زا مرجالو تسیل زایپدیاوف و یبرچ یاه هکل ندرک اپ .دروم رد لملایف ی ۳ هل

 ریهاشم زا یفیالعل و فلتخم یاهابرد مانو راگبس تارصع و 9 دن ۱۵7 ۳ 0

 [48* ۰ هک هقیقد كي زا یبو دتزبم جر تیا رب دنراد ار ناهج ۳ هی اطم سد
 ۹ ۳ ۱ 5 72 تاجرتمتیاورو لقن فا رللارد تسیا همان رپ
 7 ی بو روم ارت دم +. و تو 9 کس ۵ هستم ور 39 رگسسد یلوعب ابو تالچمو اه همانرور

 5 5 تن ۳ لید ود هبو , هن متقگ دوحب 205 ۰ یاهدنئو ۰ اه یکتآ نسه نایم رد هک هتلاو ۶85 ۱
 "۶ نآ زا هک دوشیم ادیپ هاگ زین هدنررا یاهارجا و بوح ۳5۹ یاهملیف زا همانرب نیارد هکسيا : .كي

 وهدتعاس اه هبنشجنپ هک ...اهیکدوک .تارطاخ تسا هلبج یناضن هریغ و یرهو یریح هانوک

 2 و رداهب ورب یارجا اب یگدنز هار همانرب زا دادماب مین ۷۷ دزاسم دودرم ار مخساپ راچا هک تسه

 . تل یرگیزاب راک ۳ بام تفو رد هک دوشیم هضرع + ینامرک دارم یگدسیون 5 ان تنباهمان رب . همانرب نیا رگا هکنیا ۰ ود

 رد ۰ تسا یرگبزاب پیت و دادعتسا و . هباتم شسو مک بلاطمو بلطع نیا لیلحتو یسررب ه الوا سپ ؛ تاعوطم هب یهاگن يا وهو لاح
 رگم «ینا ردو دناهراکچ نآ رد اهعلیف نآ
 سه عسو تکلمس نا تاعوطع

 زینهاگ و اثامن هلجمو ناعالطا و ناهیک

 ۲ دونس هصالخ ریخاسر و ناگ دنآ

 هدرتسگ _تاعوطم نیارد ام طفاو

 1 ميرادار هلجع كيو همانزور دمچ نیمه

 طتف , همانرور دنچ نیمه رد انآ و ۱

 و ميرادرتط ملف ابار یدسرخ و ینوچحم
 زا رحا .دمحا

 ایآ

 اسعک

 سافلاوبا و هدنبات مساقلاوبا و

 یقن د.محمو یرابرهت هللادسا و تلاح
 ار نارگسسد و یناهات ورسح و یلیعسا

 1! میرادن

 تالجم همهیا یپ انآ و

 ؛ دیباییم راتسا هته

 زور ره

 و دتسیتاعوبطع را
 هارو دننکیم دوخ راک و دنروخیم دوخ ناب

 ۱ ورم دوخ

 ناهبک و شررو یایند : اههبش اپاو

 اهدبشود . روناکیراک : اه هپشکب . یغررو

 . ناوناب تاعاللا : اه هبت هب نابا وح

 اههبشجنپ و یگنشه تاعالطا : اههبشراهچ
 هراسو حانو زیحاسر ناناوج و زور در

 هک دنبابيمن راثتنا اهنا و مراد ار اس

 تاعوطم هب یهاگنرد

 3! دنشان

 دنا وت راکنا ار اهنا دوجو رگا ایآ و

 اهنآ رد ندرک لقن یارب یزیچ عقاولایف
 1! دوشپمن تفاب

 اهبا رد یلعن لباق زیچ رگا اپآو
 زا هک ی ئاهملیف ربا رب یشزرا : دوشیم تفاپ
 ناشک هلاغرزب نشجو .ددروخ دیمان لاویتف

 یتصرفره رد ؛ ندز نادد سیسوس مسارمو
 (۲ نداد باچب ربا ریرد) دهیم شخپ هب

 بلا وسفوسا رمو نتج نیا زا و .دیرادن
 رنار نا هک دنرتمک ردقنیا . یلاخ وت یاه

 ۲! دینادم حجرا نآ 1

 رگسصم تسیل یضرع هدایز رگید العف

 الایاررس و دیلامرعب تحار ار ملایخ هکسیا
 : دیئوگب و دیهد ولج ار هیسو دبریگب

 ومراد ار شرابتخا و تسا منوخ ی هما ر
 !! تسا هنمابن یسک هب اه یلوضف نبا

 هتاد مه یاهرد .

 امتیس هزاتس بت ۵۵ هرات ست ۶۰ هحفص [

 (هبقب) وبدا ر یاههمان رپ

 " + دنعتسم یلاهیلف رد یزاباب تسا ۱

 دا و .دیامنزاغآ ارش !ینامسیس

 اذم زبث نازاملیف زا نتود یکیاب
 ساب و تسا هدروآ لمعب هتیمز نیا رد
 :ققوم ًامیس رد تسیل دیه بست

 تحاد رب ها وح

 (هیقب) رداهب زی و رب

 دیدیم یلوا مناح هب هتسویپ

 زیمآتیقفومشیامن هتفه نیمود زاغآ
 هب طقف اي ؛ ریدقت

 ست
 ۷۰ و دیهدب هریاج دنهدیم حیحس حس

 ۰ رنک مامتنایم 5 و . هن نارگی

 : امنیس رد طقف : وز ی هر ۳-۹9
 / ۱ ماعتالاب مارکالا : تم اوت

 و نبا رولقتم اما تسا یکممایو

 ) ۰ یکتخب هللاو تفع اب زیاوج نداداب هک
 و دیلاسن ادیب رگاشامت تعامجرب یدوفت

 شوخ همانرب نیرضاح دادعت رب هلیسونیدب

 لوقبنات همانرب هک دینک رهاظتو دیلازتس
 هدبدرگ عقاو هجوت درومو هتفرگفق ورعع
 وتسباهدیقت شدوخ یا رب مهنیا . بخ هک
 تروصتا ردو دراد مه یدابز نارادفرط

 ۱ مرادن یضرع رگید مه هدنن

 یرپاک
 «اتاباژ»

۰ ۱ 

 4  تاظحل زا راش رسیمایف

 ... یندشن شومآ رف

 ات ی ی را

 ها ام

 (هیقب) سوسور سیمد

 هسانرب هب هاوخانهاوخ نوتیا رشایرآ لته ره
 شرگیدهما رب ود اما دوبهدش لیدبآ یسوصخ
 هسنح تسیابیماتدعاق هک نارارآ مونداتسا رد

 دصدنچ هیدورو رطاخهب زیئدباب يرتیموعع
 روامرخوداتوک ام تسد * تاکح , ,شایناموت

 « درکه دن ز ار ۰ لیخت

 یان رب زا یلصفم شرازگ ميتشاددصق ادنبا

 .مسنک هیهت ناربا رد بوبحم دنناوخ نیا یاه

 راچدیشوما رف هب .ناگدننکر ازگ رب ابوگ_نکیل
 ساصت یا رباع ریگیب یاهشالئو دندونهدخ

 !تهجهبتبقاع هک دادن یرمث زیل اهنآ اب نتفرگ
 هتشادیلطمدا دبو رنیا زا اتح میتسا وخس هکتآ

 ..ددرک تعاق ءیصقم نیمهاب « میشاب
 تبسمد«یاهترسک زا هک یلاضتسا ۲

 ردیو هک دوریمنامگ «دمآ لمعهب « سوسور
 یاه همانرب یارجایارب هدنبآ ل اس هام ییدرورق
 .دیایب نا ریاهب ۰ روشک رسا رس رد .فلتخم

 سس



۱ 

 یقیسوم (هیقب)ماکنهربد یش را زآ

 رطنفرسزین یوراگوی رتاثت نادسرم
 یرایپزین نیا هک - شپادج ینار هح

 سا وب هحرگ تروص یناریا ن

 دادیسناثن ار یرکیزاب زا یچوا ی اههح

 رونکیو* راک «ادخ مالک » زین ای

 رس ۰ مدنز یتیاس « میتشاد ار

 هضم اب - تحار نیع ردو - دنرح

 یاهزادرپ هنحص و راوبمتچ یاهی

 دیمهت هدید شیاسنایاپ اتدتیمار «یناخ-
 ؛دوسی یضار نآ زا یندید یتیاس ناومر

 ؛ ینانچنآیاهلاجتجوراج رارودپادح م)

 نادرگ راک روصح ودوب یرکیراپ را راترس
 .دشیم ساسحا شیامن یاهیاج رد

 رد یپاز یامایارتیچوش» راک اما
 بوپهنحس زا زیرک یعوب «نونچ یتشک»
 نهد رد یلومعم هنحص كي زا هک یروست
 و اههدر زا هدافتسااپ هایارت» - ميراد

 مابتثپ ا هک ینهآ و ییوچ یاهتیراد
 یارجا لجم - «رینم یارساوراک»
 لحمشنیزک و تق رگ یمرب ردار ٍِِ هماتیامس

 رتونآ رتمهددنچ هک نارگیزابنتفرگ رارق

 هدید «لیکو رازاب»د یاهوکس یور یتح و

 زاییاهر یارب شالت ءار رد همه ,دندشیم
 بامربیقیسوم زا رکاودوبرتاثتیاهلومس

 ميرذکپ«امایارت» راک یاهتوئخ و رو

 ناز تیضج زاهدافتسا دنتام ایوک هک

 ینادرگراک كي زا زیرگ یارب شرگیزاب
 یتطم

 ودیوج دوس یرازاب یاههدیدپ زا تسا

 ییاهر نارگیزاباب راک یراوشد زا اردوح
 حیا راک «هنوخ ردنلق» یارجا - دم

 هتساوخ. دیآیمن تسدیمه ناسآ هک

 كي هک داد ناثن مهن رنه نتچ رد یریفس
 یراب رب دناوتیم یلاجنجو شلرحت رب راک

 براذگبشوپرس راکهزات وهبرجتیبنا رگیزاب
 امایارت یرتاثت یاههرامتسا زا یضعب همهبااب
 یاتوک یاهیشخب اهیهامیگرم هلمجزاو
 ۰ دادیم ناشارواراک ناوت زا

 یچویاپ» شیامن هب ميسزیم اجنبا رد

 یناوخ هدرپ هب هک ناتسودنه زا «هدرپاک
 ردهدرپ هژاو - تشاد یرایس تهاش ام

 اهتنمسس تسایسراف « هدرباک ی چویاپ بیک رت
 +, سقر و یقیسوم «یدنه شیامننیا رد

 ۰ دنهدیم یرای راک رد ار ناوخ ءدرپ

 «هدرپاکیچویاپ» دهیاه«توبحار» تسرد

 دهیم لیکشت ار مدرم زا یاهتسد یاف رح

 یوار هک - شاهدنناوخ یاون زا رگاو

 «درو» هیبش یژیچ - تسمه زین یآساد

 وداجعون كي هب شیامن یارو « میوضیم

 ناطیش شیامن و مسارم نیااب هک ميسریم

 اب تهج نیازاودوتیم جراخ رامیبندب زا

 نیا هک - ناریا ناتسچولبیناوک یفیسرم
 سوبهدمآ زاریش رنهنشچ همانرب رد زین
 «تاوگ» هژاو یتح و . دنکیمادیپ تهاش

 «یناوک » یقیسوم ناکدنلاوخ و ناگدنزاون

 2 تس نیت و نقرک من مک

 هیلاولد نوماپ» هتشون اب ادخمالک

 ناتچولبرد جیار زومرم یرامیب یانسب هک
 یکگدنزاونو مث ؛ دروم ایسوب + تسا

 واش_سزپن نیاهک « دوشیم جالع یرامیب
 زدو تسرارکت وماعوک رامشاو تالج زا

 وطصح رم رم» میتفک یعیسوم زا
 : رسه نتج نیمهد رد «یقیسوم هعانا
 هب ار ناریا لیصا یقیسوم یاه نیرت#
 و دنانک یزاریش ظفاح هاگعارآ رانک

 ران اب ءارمه نایرجش و یدیهش پاهولادجع
 ,یراهب هچنامک ؛روباپ روتس ۰ زانهش لیلج
 ییانکینو «یلیعاسا كپمت ,یدایع راتهس

 یناریا یقیسوم ودندناوخ ار طفاح مالک
 .دنتخاون نیشلد یاههتوگ و اههاگتسرد ار
 ناتکاپیلاوق یقیسوم رگید یاههمانرب زا

 هوبریگناتحب و بلاج هک ميروآيم دایب ار
 رب هدنک تکرش نانادیتیسوم زا تساجیو
 هراگاد نیدلانیماداتسا»لاسا رنه نشج

 دوخكسهآ هک مینک داپ زین «ودنچالاب» و
 دندرک زاس دنه تس و كانحرف بلق زا ار

 شوکبار شیوخ یاوآ زاریشهاگ نشج زا و
 زر گهر رد ودندناسر ناهچ ناتسود رته

 شیرغ و قرش رنه ءاگدامیم هک نشج نیا
 زین «یپاکیرمآ یس تنیئوک » , دناهدناوح

 :تسا تیپ هدس چنپ یقیسومرنه روآدای هک
 یاه ترسنک یارجاهب یرفن جتپ ءورگ رد
 هی .میسریم زا تسد و دتخادرپ شیوح
 هک ناریا یلم نویزیولتویداز یسلجم رتسک را
 یارچادنچ اب تخادردص ردار«ثلموویا»

 «ناصز یلاوت» هلمجرا - یباهج نیتخ

 یهر یاهراسورک و نسوالک ۰ تولف یارب
 یررش خزود» , « یکاتای یچیا یشوت» را
 , هدجم هبروف» رثا «تساعدوهیبيرر

 ,ونایپ« یهر زامتیی یارب«هتیآیاروامزا»
 شوسیراد زا ادص ساکمنا هاگتسد و راون

 ریهر رثا هودو تسیب وکزآ» و یهانتلود
 ناریا یلم نویزیولت ویدار یلجم رتکرا
 نییچمه - (كلموویا) مهد رنه نتچ رد
 ,«پیلیف لراک» زا رگید همانربدنچ یارجا
 وتیسک اتوروت ؛ زویآزاراچ ۰ لسرپیرنه
 یلجم رتکرا هلیسوپ هک خایلیوناما و
 ما نواارجا ه

 و مصدرنح نثج رور نیتهن رد
 یتنس صقر ونابهش ترضحایلع روشح رد

 صقر . دمآرد ارجاهب متسر شقن رد یلاپ
 هنحم اب كنهامه یتخادرپ هک یلاپیتس

 وب صقرنیمه ردو تشادمتسر شقن لباقم

 یسیمزرس ینیلآ و.یتنس یاهیگژیواب هک
 هکیزنودنا صقر ۰ ميدشاشآ یرتودا
 ناربا نیمزرس رد تاییدا هبانم یهاکیاپ
 زا یباعهنات یلاب یتس صقر رد .دراد

 «ژیوبدشیم هدهاتم زینام روتک ینیلآ نس

 و « وندرا» هب ناگدنصقر هوبنا هکنيا
 هدهنزا یبوخبات دندادیملاکما «وموسوک»
 .دنیآرب اهنیئآ نینچ هب تخادرپ و

 زا مهلم هک ناتو یاهكتروس صقر
 نیرتنهک اب و تساناماس نیانامدرم بحذم

 ییدواجتسا یصقر طابترا رد«انایاهام»نیئآ
 یاهنامز ييوداج ياهءوهش یرایسب رب هک
 نامدرمیارب هک هراد هزاک یزوتنوترابپ

 هکناتسودح زا «ومال»هنایماع یاربا

 ءوک یاههپاپ موک رد نيازا شی اطنراهچ
 یارسحا رد تا هتفرگ اب ایلامیه دلب

 ن» ی ژایرادروخ

۹ 1 

 یموپ نارکائامت همهنیااپ + درادن یبهذم
 تیادح مدام ناهج یاروام هب ار شوخ
 ربارب رد تمواقهرگنایپ هک ارچ ۰ دنکیم
 . تسا كرم و معو درد

 رب زین .لانما رازبسیروم راک اما
 رد ریسه نتج یاههمانرب نیرتیندیدرامت
 هسک راژپسروم . دوب رتح را هنیمز نیا
 مامهلا اب ار ناتلگ هلاب ؛ نیازا ینیپ لا
 «دنانکهنحس رب «یدمس ناتسلک» پانک زا

 نانلگ هلاب یارجارب .والع زین لاصا
 ار«حوف» هلاب , تشاد یناریا یقیسوم هک

 یاهاونرب «والع زین نیاهک دروآ هحص رب

 یاهتخادرپ ؛ یناریا لیسا یقیسوم یاشآ
 یشافن رد هژیوب هک - ار یناریا رته بان
 رد سوثیم هدید یناریا دجاص یاهیشاک

 نینچمح رازب ۰ دوبهدرک دراو شیوخ راک
 ویله , نیشتآ هدنرپ « قشعهنحم یاههلاپ
 یراهب نیئآ و ! دوبدهاوخكرم ایآ :لاباگ
 هسپ مهد ره نشچ رد همانرپ هم یط ار

 .دروآ رد ارچا

 یاهمانزا یرادروخرپاپ لاما رنه نتچ

 « قرش هب یهاکت» متاپ و یناهچ روهنم
 زینناریا زا.دومل هشرع ار یبلاج یاهملیف
 رپ» , نایسناوایبرآ «همشچ» یاهملیف

 داب هدنژزا »۶ تسا ربخیب شردامزا ناريا

 میتشادار «یگس غاپ» و «امنهر نودبرف»

 ریگمنچ یتشحرداب « یوایمیک زیورپ زا
 و دم نیاینبیفآزاب رد یوایمیک راک
 ندوس اجب و .دشباح و «ندوب» هژیوب

 زاار یگنسغاب ؛ ییامنیس بان یاهتکرح

 رد.تخاسیم زیامتم ربه نتج یاهملیف رگید
 ربارپرد یونعم یاههیامنورد هک یگس غاب
 هک یملیف هدریگيم رارق یدامهپامتسد
 یمیمص نابئاتسوراب ارتسرپدام نارگناح
 هوجو هژیوب و دزابیموریور اعم اب و
 یا هدیددناوتیمن هک «ناخ شیورد»
 یوایمیک ,دنک نایب کنک نایزابار شوخ
 ناوت . دنکیم نانآ ریوصتاب ار مهم نيا
 رد شتیقفوسم زمر ویناریا دنمرته نیا

 یباهطحل نینچ رد یناهج یاههراوننج
 شنیب و اههیرصت ؛ اهشهوژپ هک تسا

 .دشآیمرد هولج هباجکی دتمرنح كي ییامتیم
 هچ رگا زین نایناوآ راک همنچ

 رنه نتج دح ردار شنارگ اثامت تناوتت
 سرخآر یامنهر نودیرق ؛ دنکب ریس و اتغا

 یربخیب « شیوخ راگژ وریندنامدایبرثا
 یملیف . تفرهناشنار شردام زا ناريا رپ
 اب بسانم - هنارعاث یاهریوصت زا اثرس

 نامژ رتگهر رد هک - شایگنهرف تخاع

 یگناگیب و یعامتجا یاهداضت هیشاح رد و

 همق ودریگیم دوخب تیعقاو كنر , درف

 نآ رد رضاح رصع یاهمنآ زا یراییهصن
 .دوشیم وگ اب

 اهایارتزا « نونجیتشک رتاثت رب ءوالع

 ردهسک دمآ رد شیاتپ رتهنثج ردملیف ود
 دوخ طاور زیل وا «ینابت كخاب میاق»
 هو ودنامنت ریوصت عامتچا ریاهمیآ
 ۰ تسا اماپارت یگدنز زا یتیاور

 رظنفرص زین «بشکی و رازه» ,لیف
 یملیف «یتیلوزاپ» یرنه ربغ یاهدرگش زا
 رد.هوب یزتناف لصا رد و دنتم حالطساه
 هلمح زاو یضیر# یاهانب نیرت,ملیف نیا

 ,دنادش هتفرگ راکپ ناهفسایوپاقیلاعخاک
 نت
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 راز هنافا یمیدق هدودحم زا ار شوخ
 ,دنخب ییاهر پتکی و

 ... رخآ|مالک و

 ۱ هکنیا رنه نتج «رابرد زخ مالک و
 . اهنیرنهب رامت رد رگا هدش هضرع یاهرته
 . پاصب یرنه یاههویش نیرتون هاگ , دنتابن
 یاهدبدپ » هبرجت ءاگراک رد نوچ و دنیآيم
 .تسا نکمم ناتدیلقت « دننامیمار .دومزا

 یتح و تلم هاي رنه هب اراههبرض نیرت رزب
 تسا نکمم هکنانچمح بدروآ هراویناهجرت

 ۰ دنپ اتکب ین اهچ رنع هبار یاهرات یاهققا

 ناراکهز# ءژیوبو یناریانادنمرنهتساورو
 «یاهدیدپی اههمانرب نینچ هبنتخادرپ زا شیپ
 همانرب نارگاشامت تخاشو شیوخ كنهرف

 ریسه نارکییات هاگنآو دنجنسب ار شیوخ
 .دنزت شیپ

 (هیقب) میدينش میدید
 : تفگیم ناراکر دناتسد ا یکی « امنیس
 -ماسرسروطب مانبحاس و فورعم نارگیزاب
 ودناهدرب الاب ار دوخ یاهدزمتسد یروا
 دناهداد رارق روظحم رد ار ناگدننک هیهت

 ینالک دوپ دیاب « ناشیازا «دافتسا یارپهک

 یاههرهچ ات هکنیا زا لفاع دنزادرپب
 . رتمک .دنراد دوچو دنمرنه الامتحا و دیدج

 ار شلوپ و دنکیم كبر یاهدنکهیهت
 تسا لیلد نیمه هب و . درادنایم رطخپ
 یشاهما هب اهملیف رثکا رد اهزورنیا هک

 دوخربدیدج ءرهچ كلرام هک مینکيم دروخرب
 هک , دناءهدمآ مان یایوج و دنناوج و دنراد

 و دنسریم دوخ یوزرآ هپ تاقوا یهاگ
 ۹ .دنوشيم ماک ان مه تافوا یحاک

 یاههرهچ هک دسریمرظنببیئرت نیاهب
 او هوخ لاحب یرکف اپ دیاب مات بحاس

 . دننکپ دیدج یاههرهچنیا یارب یاهثیدنا
 . یاربار شالت نیرتشیب ۰ درمتسدنب رتمک ابهک
 ۱ تیمنائن دوخ زا .ترهش و تییوحم بک
 دهد
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 ۰ تایم متچاتودنوا هنارن هدنناوخ

 ربا ر دوخ مان هک هداتفااپو تسد هب یروچدپ
 اب ؛ فورعم لوقب و دزادنیب اهنابز رس
 ندیربخات نآ هب عاخ نيازا و یزاسلاجج
 ۱۳۵/۳9 یا یناوخ یر بهنپ  یاعت
 - مالعا ییایپ رولفنم نیههب و تساینادص
 ودوشب امنیس رگیزاب .دهاوخیم هک دنکی م
 یابه همانرب رد هدننک ارجا بلاق رداپ
 .هصالخ و دیامنیم یناتفا هفوکخ یلودار
 و دبدج یاهنارت ندناوخ یاچب هکنبا
 ک و یلاخوت تاعیاخ رب هیکت ۰ یندیتت

 سال و هیاپ نونبو بذاک یاهربخ
 شدخ رهاظ لوا یاهزور روآداب
 اریب اب هک دوشیم یگدنناوخ

 مولتیاههما رب رد یناچنآ و ابننبو
 یچانامت تعامج لد و درک ی م روهلغ
 ار قلسخ یاهنادندودوعنیم
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 .۱ ۳۳٩

 (هیقب) رتسوپعادب
 تست

 نتفای ۰ رتسوپ پاچ لکنم سیو
 یجراح یاهرتسوپ ریثکت

 رتسوپ پاچ اما تسا باجنا سلکس

 زاهزاچا پسک مرلتسم یلاربا ندمره
 ینادسره هتخذگ رد

 تسا پوخ سک

 تسا سکع بح

 تهجهب «دوش پاچ ناشرسوپ دوب را رف هک
 اب.دوادو تشاد ناننیعفوم رد هک یریا

 - یم یلام كمک هنسک پاچ هب

 . دسدرکیس پلط یلوپ لئا)

 مه نادمره عفو ؛ رسوب جاوراب یله
 یکمک نونکا اهبن هن اهنآ زا یصعب فرالاب
 لوپیاصاقت هدسک پاچ را هکنب ک یمن

 فاصنا شوح یلیخ مه رگاو دننکیم مه
 دهاوحن یلوب و .شاب

 هسوم زا (!)«شوخسد» ناوعب رسوپ

 لو بل زا يه تسد دوخ « دنریفیم

 ناتدوح

 تسنود ایدص ؛

 هزاجا .دیمرنه نایم نیارد رگا هزا
 واساکع اب یریگ رد ء دهدبار رسوب پاچ

 رسوسپ پاچ تاسوم اریز دونیم عورخ
 ارسکعو دن ریگب دنمرته زا دیاب ار هراچ

 هزاجا یارب دیاب ۳ ننا هک وا ساکع

 دئاب هدیسر دنهرنه نآ یاضما هب پاچ
 را رتغاد هساک هیضف هک تساچپا

 هاتوک ساکع الاح !اریز دیآیم شیپ شا

 هسبلا نیاو دنکیم لوپ یاصافشو دبآی

 فاتخم لماوع هب هتسیو درادن یمبا حر

 قلبم كي ساکع تسا نکعه دنکیم ری
 رتسوپزایتاسروپ اپو دن نیعع ار سکش

 « نآژاریت هب هتسب الثم دیامن تقایرد اه

 اجشیا رد هک لابر هد علبم رتسوپ ره زا
 دادعتنیا مان ایآ هک درادد یهجون ساکع

 هکنیاضحم هب وا . هنای دنوریم شورف
 . دریگیم ار شدرمسد

 فورعبساکع رف نیو دیعس لیف یدچ
 شوگو گو رورهب زا یسکع یارب تاعوطم
 علم «تسا هدمآ رازاب هب نآ رتسوپ هک

 من

 + دن مان ناچ

 تفرگ رتسوپ نارهت هسوم زا لایر رارهنص
 ۰ یلبف یاه یس شیپ فالخرب هکیلاحرد

 !تخادنارهدش ینیب شیب شورف رتسوب نیا
 ۰ دش فرطرب سکع لکشم هکنآ را سپ
 بلغا . دنآیم شیپ پاچ و ذغاک هلئسم

 تیفیک ناهاوخ هک رتسوپ ناگدنک پاچ
 « رازاب زا ناندوخ « .دنته رتسوب رته

 . انسنکی م هیهت ار ناخرظن دروم لدعاک

 رد زین رتسوپ عيزوت « پاهچ زا سب
 رتسوپ پاچ تاسوع . تسا مهم نآ شورف

 رتسوپ زا ؛ اهناتترهش رد ینابراراب یارب

 شورف زکارم هب هخسن دنچ ء دیدچ یاه
 . اهناتسرهن نآرد هچناچو .دنتسرفیم
 «شورف زکارم فرلع را دشاب دایز یصاعتم

 بس يه شرافس « رتسوب رتشیپ لاسرا یارب
 « زاوها ۰ زا ریش « اهناتسرهش نیرد . دوش

 ار رتسوپ شوزف نیرئالاب دهتمو دادابآ
 , دنراد

 . مامت]

 (هبقب) دا زمه
۳۳ 

 الاب مدیشک اهدلپ زا ار مدوخ . مدش دن
 یولجوا ... رد یلاخ بوچراچ یو مر

 تایمیدق تسود : تفگ . یمیدق یادص و

 1 ینک یمنینابرهم شهب « هدهآ «مغ»
۷۴ 

 هتشنهرجنپ باق رانک مغو نم « دعب

 میدينکیم ار یلاهنت لگد شرراظتناو . میدوب
 تشادهنیلآ . مدوب هتشاک هچغاب رد سم هک

 یناکت هناخ , نم یگشیمه نامهیم یارب
 ۳ یوت یاهرقن كلوپ لتم !راهرو ودرکیم

 یکاب ترسح رد مياهشچ ... تخیریم بآ
 یگشیمهدا زمه هاسودلیهماج هب یشورو

 ...دوب هدش بوکخیم

 ۱ سوتوجت روم مهمه مم مو و سوج حج حج جوجه یمیدق هایس سابل نامهاب .دوبهدانسیا هنبآ

۱ 

 _ت ۱۳

 (هیقب) باتک دقن

 ودنیم تاشین و دزادنایم ترکفپ

 لدسب یاهدنخ رهز هب تدخبل

 تسازنط تیصاخ نیا . ددرکیم
 تسرد ۰ ندروآدردپ و نداد رادشه

 . ميدنخیم هک ماگنهب

 «دیریگبنوکشین طایتحااب_افطل»

 باتک را یاهمق ناونع نمض ر» هث
 ردار زنط حرط و ناتساد ۱6 ۰ ثسا

 هدنسیون كي ره رد هک دریگیمرب

 دز وخی د اعس هاگتس یهالاذخ قداص

 هدنیون . تساهتخودربورود هب ار

 فرصندن ادنخ دصق هک ههدیم نأتت

 تسازنط تلسخ نیا هک بدرادنار

 لوحرد نیبهتکن یهاگدید زا رتشیب
 اپو تساهدرک شاکتک دوخ شوحو

 یعامتچایاهاحد زا یشعب « زتط رتشین

 . تساهتفاکش ار

 :رکعشور» یهصق رد هدنیون

 « رترکفنشور مع زاپ ۰ رترکفنشور

 برس سانشرتهرگهنشورهبش تعایج

 یئولبات : دنکیم هوه» ار ساشب

 ۱ نف ک (

 اپ امن رکفتشور یاهفرح یاهییت

 ولپات ! یاهنادنمرنه یاهطابتسا
 دادملق یراکحاث ارئآ ودنیاتسیم

 ولبات نيا رود يتيعمج

 بیمرس شاقن هکنیا دناهدمآ درک

 دنکیم هلگ هاگشیامنلوئم زاو نسرچ

 یور هود و تشپ ار ولپات ارچ هک
 تساجنیا ! تساهدرک بصن راوید

 بیمدردب و دزگیم هدنیون ملق هک

 در رو و رز و را را ی

0 

 * قاچاق مارا همانرفس» رد

 یناهمدآ اب ار دوخ یلانشآ هدنیون

 «تسا هدرک باختنا هصق یارب هک

 هسچ ره یفرعع یارپو دهدیمناش

 تحدخرد ار مالک یبوخپ ۰ اهنآ رتهب

 هروآیم اهمیآ نیا هبحوت

 قاچاقماربا نومه هکهدنب ...»

 یاهلاس ء مشاب نوتهمه یاپ كاخ
 یرقس هصالخ ساوخیم ملد دوبلاس

 قاچاق نتفگیم هک بونج رابدهب
 ,منکب هراد نووارف و تف قاچ ام

 هصق رهش
 امنیسمان بحاص زاسملیف لام ی ول زا یراکهاش

 متسب نرفسلوف ز/ش خب ی

 !داحم یوزرآ نیا قافتا یاضق زا

 لاسیدنا دودح رد و دش هدروآرپام
 مام. دموا تسدب یاهلپ و دوب شیپ

 روچو مچ ونومدوخ هتساوخ ادخ زا

 یهار تاولص و مالس اپ هک میدرک
 یاراگیسوناتیپاک یانهرپیریز راید
 ۱ میشب نودیلیو

 هک دعدیم نائ ؛ «دنسون

 سم رد . تسین ایاضق نپئن هیشاح

 نینچنپاتناوتیمنهنرگ و هدیدومدوب
 . دنک وجتسج ایاضق رب , هنافاکشوم

 هاگنیهاش 1 باک یاعهست

 یتحتسا لئاس هبمدنیون یعامتجا
 شلئام و درفهب هک ی لاههمق نآ رد

 مس 4۳ هحفص
 فرح با

 ی ی تک تن تم
 تب

 هی
 ست

 د

۳ 

 ی اه رد رد را رد را ی

 سس
 سم

 هپ شاهشوگ كي . دوشیم هتنخادرپ

 دو ناو دمریع یقامچلل ام

 ۱ تیلوسهدنپون ملق هکتسنآ یهناشن

 « ار دهمننپا وا رتط و دسانتیم

 01 1 تنگ ایا

 یادم رنط ۰ هکنیارگید فرح
 ۱ یامهتشون رتط اب باتک نیا رد

 1 یضشمپ .دزاد هلصاف شیتاعوطم

 ۱ ساوسو یفاس زاو تسا رتهتساریپ

 زنطیاههگر . تسا هتشذگ هدنیون

 5 یرهاظ یهیوررد هن لئاس نطب رد

 ٩ نیر نقژرا رب نیازتسوراج

 .دیازفایم باتک تیقیک و

  امنیس هزاتس ب ۱۵۵ هرابش



 یرباصح را
 امنیس یههبج ود زا یقیفلت

 رد ار دوخ راک یماگه «لامیئول»

 یلون جوم هک دومن زاغآ هسنارف یامنیس
 اهدضقالع ناناوج و دوبهنساخ اپ نآ رد

 یاهفرح لباقم ردیتس یاهدبونیفنتسکش

 ردیعس و دندوبهد رک ملغع دق راک هک یاه

 . دنتشاد یلو یاهراک ها را

 شیپار طابتتسا نیاهاگ روبزم نراقت

 تضهن هب هتسباو زین لامیئول هک دروآيم
 رد هک یتضهن تسا نا رف ياهنييم یون

 یامنیس رد ییالقنا هاجنپ یاهلاس طساوا

 رونه ارنآ جبات هک دروآ دوچوب هنارف
 رتشیب رد هکلب هسنارف یاهیسرد اعتف هب مه

 تفرگ ارس ناونیم مه رگیدكل امسياهامنيس

 تاگ دننک هیه هزورما رگا ۰ تفگ ناوتبدیاش
 داصتعا هب رجتنودبیل و دسق)ع ناناوچ هب

 ,دن راذگ یم ناثآ رایتخارد هپامرس ونک یه

 تسا رویرم ته جیاتن زا یکی
 تشهن نیا ناماگشیپسکخرب لامین ول

 (كدبا) هسنا رف یاس همردع لیصحتلا غراف

 و هبرجت نودب اهنآ رتشیبهکیلاح رد تس ۱

 .دندوبامنیساب قشع هب يكتم طعفف
 رسستنیب هچ رگا لامیلول یاهراک

 لاحتپا اباما هتشاد یاهفرح یتیفیک و تلاح

 رولسدلادوب مه یاهژیو تایموصخ یاراد
 لامیلول یاهملیف رد هک تفگ دباب یلک
 و میوشیم هجاومادنیسود نیازا یفیفلت اباع
 تسلآ زا یبلاج هلومن ثحب دروم ملیف

 ماناب ام ارنآ هک «نیسول + بعوکال»

 تسا یملیف : مينيبيم «زاس شنآ» یضوخ
 -یناهجمود كنج یاهلاسهبذدرگیم رب هک
 یسیدچماگ دید زا ملیف .. هسنارف لاغتا ماگسهب
 كب نامرهق رابنیاودنک یم هاگن كنچ هب

 تمدسخ رد هک تسا یلاوچ یگنج هصق

 راک نانسربیهیم هیلخرب و تسا وبانشک
 دادیورتي زا ارجام نیا ارهال دنک ی م

 , تسا» دش هنفرگ یعقاو

 غولب نیس رد تسا يلاوچوت نیسول
 یسکدوک نارود زا لماک رولب زونه هک

 . تساهدشنادج دوخ

 ردپ هک تسا یلاتسور كي رسپ نیسول
 تشضهلتمدخ رد مه شردا ربو دا هفرگ اروا
 یفدهوا دوخ لاحنیااب اما تسا یلع تمواقم
 و لسصف مادت زا الوصا هکنیااب و درادن

 دوسجوب وا نیمزرس رد كنج هک یتالاعفتا
 ,درادن یصاخ طابتتسل + تسا هدروآ

 هبوا هیحور ندادناشن یا ریزاسلیف

 س 44 هحفص (]

 هاگدید ود زا ملیف كي
 یمب رک دمحا | حوت تن

 . هحص تشب رد «لامیلول»

 هوس تاناویحاب راکش ماگنه شرادفر

 ساسحا نونب یناوج ار واامو - دیامنيم
 طقفتایصوصخ نیااما - مييابیم محرت و
 ناشن ار وا یودب ومدش تییرت یهیحور
 , دهدیم

 دنکیم داهنشيپ هدکهد ملعم هب نیسول

 دامن یقرعم تواتم تشهن هبار وا هک

 شدوسب ناوجو رطاخب ار وا ملعماما

 هبیاهثداح یط رد وا هکنیاات. دریذبيمن

 ریدندوب وباتشگ تمدخ رد هک ینایوسنارف

 را رقاهنآ رایتخا رد تحار یلبخ و دروخیه

 : دهدیم ول هک ار یسک نیتخن و دریگیم

 . تساهنگهد ملعع

 ار وا مه ملصم هجنکش و تراسا
 دوخ هار هب نانچمهو - دزاسعن راش وه

 ككب قتتاع هکنیا دهدیم همادا ریس نیارد

 .دونس یوهب رتخد

 تسایسراب طایخ ثب هک رتخد مدپ

 سیمیگد نز ,ینخع امینرولعب هوشرتداداب و
 یضار نیسول اب شرتخد یطبار زا دنک
 تمدسخ رد وا هک دنادیم نوچ اما تسین

 سیم لمحت ار تیعضو نیاراچا تسوباتشگ

 مئادندوب یدوهب رطاخب_هک_ سنارف

 امنیس هراتس ب ۱۵۵ هرامش

 تسا روپجم و هتفرگیم رارق ریقحت درو
 هاگ یفخم رد رتشیب ار دوخ یناوج نینس هک

 راکش هب كناوچ ۰ ملیفزا یئاهامن رد تسایلداعتم شنمو هیحور دقاف دیاعنیط ردپ
 دوخصاخ طبارش لباقم رد تحار یلیخ و
 زایوجنب عقاو رد نیاو دزاسیم میلستار
 اب دناوتیمن نوچ تسا نتفرگ ماقتنا دوخ

 هکنیاامک - دگنچب شناگدنزاس و طبارش

 رگید هک دنکیم سح یتقو مه وا ردب
 زادنک لمحت !ریلیمحت یگدنز نآ دنا وتیمت

 هاگرا رقهب ادمعت ودوشیم جراخ ءاگی فخم
 راک اهیناملآ یاربهک هنارف یفخم سیلپ

 ارشندخ میلست هلیسو و دوریم دندرکیم
 . دزاسیم مهارف

 فی رظالماک ملیف كي اقیقد لام یلول
 وتسا هتخاس ینعشدو تنوئخ زا هنا رعاخ و

 دوخ مهافت دناوتیمن رگاشامت تهج نیاژا

 هک هجنآ , دزاد رارقرب یصاخ ههبجاب ار

 وبلاغلجوتم هک تسا محرت دیآیم تسدب
 .دوشیم بولفع

 تسایتصرف لاح رهب ملیف نیا شیاعت
 نآریظن نوچ داد تسدزاارلآ دیابت هک
 نینچ نیا یملیف هک دیآیم شیب نردنب یلیخ

 شامنبدرادن مه یفورعهشیپرنه یتح اد
 ,دن راذگب

 | هبدآ « ایند زا یاهشوگ رد

 ...تفای دنهاوخ زاب ار رگیدمه
 اما گنج نامز رد « زاسشآ > 8

 یئول هک یلمی , درذگیم کنج زا نوریب

 4ایدنکیم هناهب ار کنج یءرطاخم « لام
 هک هزادرپپ یناهملآ دروخ رب و وخ و قلخ
 یمرسب - گنجپارث- ناسکی یطیارش رد

 3 اهتیمفوم « لاکی طیارش نیرد هک و ک . دنرب
 ۳ نیا یئاهدروخرب «اما تسین ناکی
 ۱ ابثیم ریذپانریرگ هک تساکنج یهلهو

 ۳4 :اسه مدآ یهمج نایمزا : « لام »

 هدرک باختناار « نایسول » . تانج

 ینایصعهک غولپ یاهلاس رد یکناوج
 دربیم یهاربار وا , اهلاس نیا ساخ
 مک هوشیم ینامرآ لباقم هطقن تسرد

 هویپ راتساوخهک «نایسول» « درادرس
 (یقافتا يپ رد , تسیلم تمواقم تضههب
 هودهپهچرکا .دیآیمرد وپاتثک تمدخ هب
 اععهچ ندرک تمدخ وپاتشکهپ دنادیمن
 : دهذیم

 اژایلاهلسف رد هک مينيبيمار وا
 ناثن» ربکت و رورغابماوت و لایحیب
 یم شاطومه خر هبار دوخ ندوب

 (نیبرود « نیژاغآ یاهلسف رد
 تسنب نایسولزا هعطاعیب یریوصت

 ااههلولگ ,كيدزت یاهلصافزا و دزادرب
 + دناشنیم دیس نت رد ار شکنفت
 ر !همهنیازا لاپخیب هک مينيبیم اروا

 ۱ تعاهکنآیبتسا ءدینک زارد نیمز یور

 ۳ اهفرم یپ رد :ای .دشابهتشاد شراکشهب

 ایپیاه هبرش اب و هریگیمار یکی ؛ دود
 ز شرس «عرم ندرگ رب تسد یهراک

 او «تسویاههیرض اب وا یارب
 . هک تسیگهداس نامهب ندرک ادچ یغرم
 وابیبیاهكيلازوموندش هخرچودراوس
 1 .تسیلومعم « نتشار

 ۳ رطاخب نتنک , یاهیحور نینچ
 تسا یاهیحور نامه ؛ یگهنطاعیب و
 ادروم + راثیه میژر میخژد , وباننک
 :ژال ناملآ لافشاردهنارف .دهدیم رارق

 یاقو . نآ رب مکاح وپاتگ و
 ان , درنگیم هنارف یقرخ



 : یاهراشا و

 هرامشنیازا . مياهدنکفایب یاهزان حرط ملیف شرازگ ودقن تاحفص یاررب
 لودج رد هک ناتچمه . دوملدهاوخ یبابزرا ار اهملیف : اهتیس هراس لودج
 شزرا ۰ هرانس كي .دک یم دیک ات ملیف یشزرایب رب « هایس هریاد تسا هدمآ

 تیفیکه رانسراهچ و بوخیلبخ « هراس هسس پوخ شزرا « هراتسود - طسوم

 دنضئاب یئاهشزرا دجاو هک یرارکت یاهملیف هب .دهدیبیهاوگ ار ملیف با
 امنیس سنانس كب رد اهحبص هعمج رد هکار یلاهملبف زین . تخادرب مهاوخ

 دادمیهاوخ رارق یسرریدروم ؛ دبایمرد شیامن هبیرگید یامیمره اب و راولت

 .تسکلمیهاوخ لیلحتهب شبا تقوره رد هاریشزرااب ملیفره «لک رد

 هاگدید زااهشزرا

 امنیسهداتس
 شرزرایب ۰

 طوت #

 بوخ #۷
 بوخ یلیخ ۷

 یلاع ۷۷۷
 تسایمیاهدیدن ! دیفس هناخ

 میهدیمن رظن یلیالد
 سس سس سس

 هثسن شاهچباقآ

 ۰ وروچیجودانا : هتخاس

 و سوس» سبب »+

 زاسشتآ

 فشت لامیلول : یهتخاس

 سس

 منامب هدنز مها وخیم
 ت زیاو تربار : هتخاس

 -_ِ»« _ « «"""_ي_"«س>سصعسوسص بد

 رگد ادیب
 ی تربره نیترام :هتخاس

 مجسمه رز ۹7۰۰۰

 ناگتفابتاجن

 بسا نمروب ناج :هتخاس
 سس سس رس ی بک خم نا نا ۱

 دیاستسو ناتساد

 بم زیاو تربار :یهتخاس

 درک ی گدنزرابود هکیدرم
 # تثوسبات .یل,یج ؛یتخاس

۳:9 

 زن شرازگ..و
 یمب رک دمحا

 ناگتفابتاحن
 نمروبناج: یهتخاس

 ناب رفسكي سوباک

 :«نمروب ناج» یهتخاسنیمجپ نیا [7
 یوصنبو . تسوا راک یاهشزرا رب یجوا
 رد هک تسیفسلف یموهنم باتزاب ناثخرد

 : یرهش مدآ راهچ راوهفشاکم رفس بلاف
 یلاه هیحوراب درم راهچ .دوشیم لصاح
 یاهناخدور ندومیپ یاربشیقنودنو تواعتع
 هورگ یربهر . دنوشیمرتسه لگنجبفرد
 بزدلوپر,ترب - «سیلول» ار هرفن راهچ
 ناسنا تشگ زاب یهنفیش هک یدرم .دراد هدهعب

 فرح هک هناخدور زا , تسا «تعیط» هب

 نسضخس ایز یاهقوعم زاراگنا ء دنزیم
 یوخ و تعاجش رطاخب «سیئول» . دیوگیم
 . تساهورگ نیا بلق توف ۰ شا نیگمشخ
 هنفرگرارق - تیوناچ -«دا» وا لباقم رد

 ینارتیاقرا + زاغآ یهئحل نامه زا هک تسا
 لاحنیااب, دنکیم تمادن سامحا هناخدوررب

 «ییاب» .دراد نامیا«سیلول» یاهیئاناوتهب
 تافوا هک ینورشوخ قاچ ..یتییدنس
 «سیلول» اب تدوب قیاقمه زا , شایخلت
 سم شکل ینورس «ورد» و .دنکیع رورب
 . تسا هورگ ساح نادجو و نوناقحور
 ار هتنه رخآ یاهزوررفت راهچ نیا ارچ
 .دنزادرپپم یشحو یاهناخدور رب ینارقیاقهپ
 لد «فلگ یزاب» و شیاسآ وهناخ زا ارچ

 دن ریگیمرا رق یاهرطاخم شرعءردودننکس
 1 دوریم نانآ یانف ناکماهطحل ره هک

 رس وا .دراد رفس نیا یارب یخساب سیئول
 راهم زالاح نیع رد و تساتعیط هدرپب
 دربمتنستعیبط تخسرس لماوع ندرک
 یاهجوم زا نتشلگ و هناخنور ندرکر وهتم

 یمباسح هب هكرزبیحتف وایارب « بآ دتت
 لیلد ناشرفسیارب رگید یات .دیآ

 منادسن :دیوگیم « دا » . دنرادن یصوصخت

 ..» منآیمرفس نیاهب ارچ
 «هدشیتحصرهش لالم زازیرگ يعون دباخ

 یارب هناخدور ؟تساهدرک رفب راداوا رنانبا
 هک یناهج .تساكاب یناهج هننامیفاباهنآ
 !ردوختوا رط لکن ,یتعصعما وج رف هزورعا

 سلول یهتفگب اما , تسا هداد تسد زا
 یاهیکیدرت . دیسردهاوخ مهاجنآ هب ندمن
 هداتفا لکش زا یناپمدآ هب هورگ , هناحدور
 یفابز هچ رگا هک یلاهمدآ . دنروخمرب

 س 4۵ 4حفص ۲]

 یشلابیز و دنتسرپ ابیز «اما تسین ناشرد
 هدرسپ اب «ورد» ملیف زا یلصف رد . زا

 باوجو لاوئس زاس نتخاو هطساوب یلکشیب
 یا زسجا رد تفاطل و یئایز حور . دنکیم
 نسیمزرسنیا . تسا هدش هدیمد لصف نيا
 یناسک هچ لکشیب یاهمدآ نیاو ٩ تساجک

 ۰ هن یحیرص باوج نمروب ؟ دنته

 ننا .دهدیمناهشسرب نياهب ییاوج الصا هک
 سیمو دنزاویم. دنشوماخ لکشیب یاهمدآ
 اهمدآ راگنا ناشهاگن , دنشوماخ « ابا دصقر

 هد زا ونال رسپ هاگن .دنکیم هقردب كرم ان ار

 یاهقباف نتشذگ رولعچ هک دیروآ رطاخب ار
 ؛ هاگن نیرد یزیچهچ , درگنیمار هورگ
 یاهمدآ تشونرس زا ار مدآ هک تساهتنهب

 .دوشیم زاغآ رفس ٩ دنکیم كامیب هورگ نیا

 ۱ نیاو .دراد هیکن سیلول تردف رب هورگ

 ۲ . تاشنار دوخ ملیف زا یلصف رد ندرک هیکت
 هود اب «یناب» و «دا» هکیئاج . دهدیم

 زواجت دروم یباب . دنروخیمرب نیشن لگنج
 و .دریگیم رارق اهلآ زا یکی یهکحضمو
 یاه هلتحل رد هدش هتسب تخردب «دا»

 رسگید رفن : تساهنامرتیب یزواجت عورش
 ناهدوا هک دیوگیم « نیشن لگنج ود زا
 .۵ربیمدوخ راولش پیز هب تسدودراد یلابیز
 یسرستن و تردق هک تسیاهنحل نینچ رد

 اب وا .دنکیم ینابیتشب اهنآ زا سیئول
 تکاله هب ار یلگنج كدرم شنامک و ریت

 یارب یلحم یلگنچ هلدرم كرم , دناسریم
 قرح» نوناف یاجبات دروآیب شیپ «ورد»
 ریگتخسنادج و یلجت وا یریبعآ هب . دنزب

 «ورد» .تسانوناق یگشخ یهناشن و هورگ

 .مینک یفرعم سیلپ هب اردوخ دباب دبوگیم
 رارسف نیشا لگنجود زا يکي هکنآ هژیوب
 هجا رس سیلپ هب دراد ناکماو تساهد رک

 یور وا ذوفن و سیلول تردق اما .دنک
 نهدیم زارف نآر بار هورگ یار یباب و دا
 .دلراپب یشوما رفب ار هدرم لدرم

  ومدنتکش هرهلد . .دبابیم همادا رفس

  هامهمورگ اب سی ننزا هک یاهدنک درخ



 وگتنگ ابایحا و ندید یارب یکمج و دندش رو نایم رد هدنناوخ نیا روسح هجوتم
 ۱ ۳2 رم و دندرپ موجه شفرطب یلیقع اب
 و تصیر مهب نابایخ ینو یناه ۰ رو*

 اچ مدعآ نفر ۵ 9

 رارهاب هک دروآ دوچوب یاهناناچ نادنپءار
 ۳ ۲ یقالع یلاجنج

 ۱ ۳ ی ییوخ هب سد یلیقع عفوس

 ِ اهترصت تش
 دیدرک متخ

۳ ۰ 

 تا
۳ 

 ویداتس مشود و نوتیا رخ *
 زوح ال ؟ رازگرب

 اهج ره « هوا

۰ 
 و نرخ هدش هتخاش * ره ان بن

 فورمح هدنناوخ وپاراح
 وام هدهع قوم رپ ملیف هم هتشذگ هتفه رد

 اضح او
 دمآ دارکا یورب یناربا یادعورس
 دتتحادرپ رگیدکی اب تبافر هب و

 لابتسا زا لاح سانت هب مادک ره هک

 . دیدرگ رادروخرب ییوخ

 نایلایغ زیورپ زورسهب تکرت اب : ت -0

 یامهزور رد رابکی هتفه اهچ ره . یرداق جربا ینادرگ راک ۰ 7 ی هب . یعیلعم ثلم رصاب و یفوو
 را ام

 ینویریولل یو نیلوا دوشیم شحب هحج تسکرش اب : نکشت س ۳
 ! زا یکی رد ا!ردوخ

 نویزیولل یاهویدوس ؛نیگندیدج هرهج و یقوو زور 2 ۰

 دی دج یوش
 هتخذگ هتنه رد

 همانرن نادرگ راک

 یی تک
 اضریلع یدهم و یرذآ رهچونم « تسا ۳9 اوج رحوف ۳ , هتشذگ هتفه رد هک یلئاس واه هتخاس . اههرهچ . اهم < رادروخ ربلاکیزوم و نیگنهآیاهنیمز زا هک . بیرق روباش ینادرگر اکب

 ناد الاع و یره لف دز هتنه ناضمرا همانرب نارگیزاب زا نتود
 روبزم یوش تمسق نیلوا هک دنتشادیزاب
 هکبشزا رظطفدیع رد

۱ 

 ینادزگراکب . هداز راسس رخصا رازاب رد هدرک هجوتم دوخن ار و یمیرک هلاژز ۰ تدحو تک رشاب :
 ِزه

 یلمنویزیولت یرسانرس , تدحو هلا تره نم
 لفاح تحب ! اه رحنپ بس .دیدرگ شخپ تارف

 ۵ دف آ اچ تف تخم ار هنیزگ بست

۱ 
 امیر یناونع نینچ تفایرد ق

 ف مر سن مودنا فر شن هکنی دتدامیم یدح و ناتسودرت یزگتنک و تح

 5« 
 ۳ نادتعرتح

 یتاقوف تاقبط رد « هتشذگ هتعه رد يه ور یاس دیس
 ابوگ. اضرهاخ نابایح رد عقا ولابورامنیس ۳ ِ بهتخن وریو ِح میز مو حیات
 دوخراگس هت هک یمدا یراگنالهس تعع وتیم ؛ یلوقب و دندوب هتشن یتعت ِهت  ۴
 م ءرابرن تچ

 یزوس شتآ هدوب هتخادنا نیمز یورب زا یییاتت نینچ دشیم شرواب ی" رخ
 یناوارف دود تلعب هک دمآ دیدپ یرصتخم
 یداب]مدرم ؛ تساخیمرب هئداح لحم زا هک
 ننه رد و دروآدرگ امتیس فارطا رد ار

 یتعرس اب یلاثن شتآ نیرومام زین نامز
 و دندیسر رس فرط دنچزا , یتدرکن رواب

 ندسآ دوجوب نودب و دندرک راهم ار شتآ
 وجنار دوخ راک ؛ یلامو یناج تا راخ

 رود هثداح لحم زا و دندنابر ناباپ ییوح
 امتسقا رطا ردهک یراکیب منرم یلو .دندخ
 رد زور زا یساپ ات دندو هدخ عمج لایور

 لحمنبا زا یلوگ و دندنامیقاب هثداح لحم

 ۴ ! دندنکی عن لد
 بن داگدننکهبهت هک «اههرجنب» یوت

 0 و طی وئدپ و راون و ملبف تروه ۰ ۰ ۱ لورم او .تفاذگ رس تشپ ار طبخ !آ بلاح قافتا و+هت تامدقم هتشذگ هتفه , تساهدیدرگ 1 مر ۱ خب دوبربولت زا نآ زا تعسقود البق . تناهدشن امنیس نلاس 7 مو یگیب ناوریش ورخو ترمویک نآ هچوتع ینراسخ ؛ هثداح ننا رد ابوگ
 فرا نوچ یرونهتم و ناوجناگدنلاوخ عوضوم و داد خر یبلاح قافلا « یسودر 1 اههرجنپیوشرد .دیدرگ دهاوخ یرادرملیق ناسایخ یلاوح هتشذگ هتفح

 ۱۳ ی «دنناوخ «یلیقع دنمشوه هک دوب رارقنپا ۱ و ینالول یاهنس و دون هجون حرح رب ملیف هشذگ هسه رد أ
۱۹۳ 

 وامیس فورعم نارگیزاب رانک رد یفن هزات رب هک یماگنع ۰ تساهنایز رسرب شما بلیفربا نادیمق# دروآ دوعوب ...داگدناوخرا یهورگ 2 نیزرفجارهغو یبا ,وکبسق هلارت یارجا اب اهزورتاهک فوم

 اههنیگ یواج رد ار ینانصورسرب ین یجشا رخنامسآ
۱ 

 ,یلوکك موبتسا "و نهوینلپتک رشاب
 تاعطقو تثاد دنها وخ تک ر شرتائت و هیدار ی رف نامایخ زا دوخ لی تا

 ۶ زا تاوتیم روهشم نادنمربه نيآ هلمج زا والس روظسب قو ناگدننار و دش هتخاش تیون اه.هتیگ یولج + ملیف ندید نادتقالعزایرامتینهورگ ۰ تحتیاپ هک دون ۳ و ۳م 3 ی تشذگ و .طیلب نتفرگ : یفزبدوژ .خیم زا یخی *- رد ندک نارکا اب
  تاززف « رایمه « یلبقم ؛ ینایضر نسح ردو دنتخادرپ نیز قوب هب یلیفع اب تایط دنفرگیم  دوسضخب ار یناهجروپتم یایملق

 ۱ )۵۱۳ قورج نکقاربت و ید هما نیرباع و ناگهنا هنر هجرت تست سس فتح قنات ی



 ناهیک - دنولا - یمایم - زورنلوم - ایژزا سازان ایل 7و ی رتوق بتا هما 7

 اناولیس و قرش- مارهش- سونارا- -ثکیلراما__ "یا _

 ٍمایمماح :؛شخپ ناطق شف چید وتسا لوصحم یمال وم ماری .!:مماین یگسمح دیس دمحم



+۹۰ 
 سیو

۳۸2۸-۳۳-۹ 

 : هب طوبرمیسرافب هلبودو یگنر یشزوما یاهملیف عاونا - یرادربملی 7 حس دا اما ق ۳ [هدبا .ایئد رد نیبرود نیرتهقباس ابو نیرتلماک هسنا رفهناب تشهربو ,لیودو رتمیلص۱۲ یاهنیب تو ۳ و ۹ ِِ 4 7 ۷ 5 ۳۹ ۳۹۱ ۵ ت ۳ 7 ۱ ۹ ۰ ۵
 اع - تسدز طبحم ب تید رت و میبلعت  یس
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